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2. ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické technologie 

Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. 

Posluchač: Kristýna Strnadová 

Název diplomové práce: Optimalizace procesu purifikace nanočásticových systémů 

Cílem diplomové práce bylo porovnat tři purifikační metody – centrifugaci, gelovou 

chromatografii a dialýzu, a nalézt tak optimální metodu a její podmínky pro purifikaci nanočástic 

na bázi poly(mléčné-co-glykolové) kyseliny složené z monomerů kyseliny mléčné a kyseliny 

glykolové v poměru 50:50. Zmíněné purifikační metody byly porovnávány zejména na základě 

enkapsulační efektivity a výtěžnosti polymeru. 

Nanočástice purifikované centrifugací byly připraveny vždy za stabilizace jednoho z těchto 

surfaktantů: poloxamer 407, polyvinylalkohol, cetrimid bromid (v koncentracích 0,1 %, 1 % 

a 2 %) nebo cetylstearylsíran sodný (v koncentracích 0,01 % a 0,025 %). Jako redispergační média 

během centrifugace byla použita čištěná voda a roztok daného stabilizátoru v odpovídající 

koncentraci. Centrifugace probíhala při 7200 rcf v opakovaných cyklech po 15 min. Gelová 

chromatografie a dialýza byly realizovány s nanočásticemi stabilizovanými 0,1% poloxamerem 

407. Stacionární fázi při gelové chromatografii představoval silikagel, Sephadex® G-100 

nebo Sephadex® G-75. Dialýza probíhala za použití dialyzační trubice tvořené semipermeabilní 

membránou z celulózy. 

Nanočástice stabilizované cetrimidem a cetylstearylsíranem nebyly v naprosté většině během 

centrifugace dostatečně stabilní a ireverzibilně agregovaly. Nanočástice stabilizované 

0,1% poloxamerem 407 dosáhly nejvyšší hodnoty enkapsulační efektivity mezi 

centrifugovanými nanočásticemi (98,74 %) a zároveň i vysoké výtěžnosti polymeru (53,46 %). 

Proto byly tyto nanočástice použity pro purifikaci pomocí gelové chromatografie a dialýzy. 

Gelovou chromatografií v koloně plněné silikagelem se připravené nanočástice nepodařilo 

purifikovat. Nejnižších hodnot enkapsulační efektivity bylo dosaženo gelovou chromatografií 

(Sephadex® G-100 – 7,76 %, Sephadex® G-75 – 32,35 %). V případě Sephadexu® G-100 jako 

stacionární fáze došlo k velikostně selektivní separaci částic. 

Realizovaná purifikační metoda výrazně neovlivňovala hodnotu výtěžnosti polymeru nanočástic 

stabilizovaných 0,1% poloxamerem 407, ale měla zásadní vliv na hodnotu enkapsulační 

efektivity.  Jako nejvýhodnější purifikační metoda se pro tyto nanočástice jeví centrifugace při 

použití čištěné vody jako redispergačního média, neboť tak bylo docíleno nejvyšší 

hodnoty enkapsulační efektivity, purifikované nanočástice vykazovaly nejužší distribuci velikosti 

částic (index polydisperzity byl 0,050) a proces centrifugace trval nejkratší čas. 

Klíčová slova: PLGA nanočástice, purifikační metody, centrifugace, gelová chromatografie, 

dialýza 
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3. ABSTRACT 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Technology 

Consultant: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. 

Student: Kristýna Strnadová 

Title of thesis: Process of nanoparticulate systems purification optimization 

The aim of the diploma thesis was to compare three purification methods – centrifugation, size-

exclusion chromatography and dialysis, to find the optimal method and its conditions for 

purification of nanoparticles based on poly(lactic-co-glycolic acid) composed of lactic acid and 

glycolic acid monomers in a ratio of 50:50. Mentioned purification methods were compared 

mainly in terms of encapsulation efficiency and recovery yield. 

Nanoparticles purified by centrifugation were prepared with stabilization of one of the following 

surfactants: poloxamer 407, poly(vinyl alcohol), cetrimonium bromide (in concentration of 

0,1 %, 1 % and 2 %) or sodium cetyl stearyl sulfate (in concentration of 0,01 % and 0,025 %). 

Purified water and a solution of the stabilizer in the corresponding concentration were used as 

redispersion media during centrifugation. Centrifugation was performed at 7200 rcf in repeated 

cycles of 15 min each. Size-exclusion chromatography and dialysis were performed with 

nanoparticles stabilized with 0,1% poloxamer 407. Silica gel, Sephadex® G-100 or Sephadex® G-

75 represented the stationary phase in size-exclusion chromatography. Dialysis was performed 

by using dialysis tubing cellulose membrane. 

Nanoparticles stabilized with cetrimonium and cetyl stearyl sulfate were in the vast majority not 

sufficiently stable and irreversibly aggregated during centrifugation. The highest value of 

encapsulation efficiency among centrifuged nanoparticles (98,74 %) and at the same time high 

recovery yield value (53,46 %) were achieved by nanoparticles stabilized with 0,1% poloxamer 

407. Therefore, these nanoparticles were used for purification by size-exclusion 

chromatography and dialysis. The prepared nanoparticles failed to purify by size-exclusion 

chromatography on silica gel column. The lowest values of encapsulation efficiency were 

achieved by size-exclusion chromatography (Sephadex® G-100 – 7,76 %, Sephadex® G-75 – 

32,35 %). In the case of Sephadex® G-100 as a stationary phase, size-selective particle separation 

occurred. 

The implemented purification method did not significantly affect the recovery yield value of 

nanoparticles stabilized with 0,1% poloxamer 407 but had a significant effect on the value of 

encapsulation efficiency. Centrifugation using purified water as a redispersion medium appears 

to be the most advantageous purification method for these nanoparticles, as the highest value 

of encapsulation efficiency was obtained, the purified nanoparticles showed the narrowest 

particle size distribution (polydispersity index was 0,050) and the centrifugation process took 

the shortest time. 

Keywords: PLGA nanoparticles, purification methods, centrifugation, size-exclusion 

chromatography, dialysis  
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4. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Nanočástice představují vhodné nosiče pro léčiva. Mohou je chránit před degradací, pozitivně 

ovlivnit jejich farmakokinetický profil, umožňují řízené uvolňování a cílenou distribuci léčiv 

v závislosti na fyzikálně-chemických vlastnostech a povrchových modifikacích nanonosiče, 

snižují nežádoucí účinky léčiv a podobně. Nanočástice tak ukazují svůj potenciál v léčbě celé řady 

onemocnění. 

Při přípravě nanočástic dochází ke vzniku nanodisperze, která může obsahovat nenavázané 

léčivo, agregáty nanočástic, organická rozpouštědla nebo další zbytková reagencia použitá 

během přípravy. Proto je třeba získanou disperzi nanočástic dále purifikovat. Použitím vhodné 

purifikační metody by mělo také dojít ke snížení polydisperzity soustavy a získání tak nanočástic 

se stejnými parametry a vlastnostmi. 

Purifikačních metod existuje velké množství. Je vždy důležité zvážit jejich výhody a nevýhody 

a vybrat optimální metodu pro konkrétní typ nanočástic. K běžným purifikačním metodám 

použitelným pro celou řadu nanosystémů patří řada filtračních metod, centrifugace nebo 

například dialýza. 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat tři purifikační metody – centrifugaci, gelovou 

chromatografii a dialýzu, a nalézt tak optimální metodu a její podmínky pro purifikaci 

nanočástic na bázi poly(mléčné-co-glykolové) kyseliny složené z monomerů kyseliny mléčné 

a kyseliny glykolové v poměru 50:50. Zmíněné purifikační metody byly porovnávány zejména na 

základě enkapsulační efektivity a výtěžnosti polymeru. Dalšími sledovanými parametry byla 

velikost, index polydisperzity a zeta potenciál nanočástic.  
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5. TEORETICKÁ ČÁST 

5.1 Nanotechnologie a nanomedicína 

Nanotechnologie jako věda se zabývá studiem objektů o rozměrech 1–1000 nm.  Nachází své 

uplatnění v mnoha odvětvích a oborech včetně textilního průmyslu, zemědělství, elektroniky, 

forenzní vědy, kosmického průmyslu a zdravotnictví. Aplikace nanotechnologie ve zdravotnictví 

se nazývá nanomedicína a vyžaduje průnik mnoha disciplín – biologie, chemie, fyziky, 

chemického inženýrství, strojírenství, věd o materiálech nebo klinické medicíny [1; 2]. 

Nanotechnologie mají potenciál se uplatnit zejména v těchto oblastech medicíny: 1) detekce 

molekulárních změn odpovědných za patogenezi nemoci; 2) diagnostické a zobrazovací 

nástroje; 3) transport léčiv v organismu a terapie; 4) multifunkční systémy pro kombinované 

terapeutické a diagnostické aplikace; 5) prostředky k získávaní informací o in vivo účinnosti 

terapeutické látky a 6) technologie umožňující práci v nanorozměrech urychlující vědecké objevy 

a základní výzkum [1; 3]. 

5.2 Nanočástice jako nosiče léčiv 

Jedním z cílů a zároveň výzvou pro farmacii je dopravit léčivo bezpečně, ve správný čas 

a v potřebném množství na místo terapeutického působení [4; 5]. Většina léčiv je něčím 

limitována, ať už svou nízkou rozpustností, vysokou toxicitou, rychlou in vivo degradací nebo 

krátkým plazmatickým poločasem. Stále se proto hledají nové technologie, které by zajistily 

ochranu léčiva, pozitivně ovlivnily jeho farmakokinetiku a umožnily cílenou distribuci na 

zamýšlené místo působení [5]. 

Nanočástice splňují tyto požadavky a představují vhodný prostředek pro transport léčiv 

v organismu. Jsou schopny sloužit jako nosiče široké škály léčiv (například malé hydrofilní 

a hydrofobní léčiva, vakcíny, proteiny, peptidy nebo nukleotidy) a zároveň umožňují řízené 

uvolňování léčiva a cílenou distribuci do specifických orgánů a buněk [5; 6; 7]. 

Hlavní výhody nanočástic [5]:  

• Zvýšení rozpustnosti léčiva ve vodě 

• Ochrana léčiva před degradací 

• Prodloužené uvolňování léčiva 

• Zvýšená biologická dostupnost léčiva 

• Cílená distribuce léčiv 

• Snížení nežádoucích účinků léčiva 

• Vhodná forma pro všechny cesty podání 

• Rychlý vývoj formulace 
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5.2.1 Typy nanonosičů 

Existují různé formy nanostruktur, které efektivně fungují v diagnóze a léčbě rozličných nemocí – 

jsou to mimo jiné nanovlákna, nanokompozity, nanočástice nebo nanotrubice [8]. Nanosystémy 

pro řízenou distribuci léčiv (Obrázek č. 1) mohou být formovány z různých materiálů zahrnujících 

polymery (polymerní nanočástice, micely nebo dendrimery), lipidy (lipozomy), viry (virové 

nanočástice) či organokovové sloučeniny (nanotrubice) [9].  

 

 

Obrázek č. 1: Typy nanonosičů pro transport léčiv [9] 

5.2.1.1 Polymerní nanočástice 

Nanočástice na bázi polymeru jsou pevné koloidní částice o velikosti přibližně 10–500 nm [10]. 

Vzhledem k metodě přípravy může být léčivo do částice enkapsulováno nebo adsorbováno na 

povrch částice fyzikálními interakcemi či kovalentní vazbou. Výsledné nanosystémy mohou mít 

podobu nanotobolek nebo nanosfér [9; 11]. Nanotobolky jsou tvořeny jádrem a vnějším 

polymerním pláštěm. Léčivo v tomto případě většinou bývá zachyceno uvnitř jádra nanotobolky. 

Nanosféry mají homogenní matricovou strukturu a léčivo navázáno na povrch částice nebo 

dispergováno v polymerní matrici [5; 11]. 

5.2.1.2 Polymerní micely 

Amfifilní blokové kopolymery ve vodném prostředí vytváří micelární strukturu 

s hydrofobním jádrem a hydrofilním obalem. Hydrofobní jádro slouží jako rezervoár pro 

hydrofobní léčiva, zatímco hydrofilní obal stabilizuje hydrofobní jádro a činí polymer rozpustným 

ve vodě [9]. Polymerní micely jsou tak vhodným nosičem pro léčiva nerozpustná ve vodě a také 
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vhodným systémem pro intravenózní podání [12]. Velikost polymerních micel bývá 10–

100 nm [8]. 

5.2.1.3 Dendrimery 

Dendrimery jsou makromolekulární sloučeniny na bázi polymeru, kdy z centrálního jádra vychází 

několik rozvětvených monomerů. Jednoduchá povrchová modifikace, jasně vymezený kulovitý 

tvar, předvídatelná molekulová hmotnost, neimunogenicita a možnost řídit velikost (přibližně 

1–10 nm [8]) činí z dendrimerů vhodné adepty pro transport léčiv. Mohou být konjugovány 

s kontrastními látkami, léčivy, specifickými ligandy pro cílenou distribuci a podobně. Jejich 

aplikace je ale omezena problémy s biokompatibilitou a biodistribucí [9; 11]. 

5.2.1.4 Lipozomy 

Lipozomy jsou vezikuly skládající se z vnější lipidové dvojvrstvy obklopující vnitřní vodné jádro [8; 

11]. Jejich velikost se pohybuje v rozmezí 50–100 nm [8].  Biokompatibilita, amfifilní povaha 

a možnost snadné povrchové modifikace činí z lipozomů vhodné řešení, jak prodloužit 

plazmatický poločas proteinů a peptidů. Mohou sloužit jako nosiče hydrofilních i hydrofobních 

látek. Lipozomy, v závislosti na vlastnostech a modifikacích, jsou schopné adhererence 

k buněčné membráně nebo endocytózy, a tak dopravit léčivo na místo působení. Vzhledem 

k potížím se stabilitou mají pouze omezený dopad v medicíně, ale jsou široce využívány 

v kosmetických produktech [11; 13]. 

5.2.1.5 Virové nanočástice 

Existují i viry využitelné pro biomedicínské a nanotechnologické aplikace [9]. Jako nanonosiče se 

nejčastěji používají pro transport léčiv, genů a DNA vakcín. Mají jednotnou morfologickou 

strukturu a lze jich vyprodukovat velké množství. Výhodou virových nanosičů je jejich 

biokompatibilita a poměrně jednoduchá modifikace virové kapsidy specifickými ligandy. Jsou 

imunogenní, ale povrchovou modifikací je možné jejich imunogenicitu snížit [14].    

5.2.1.6 Uhlíkové nanotrubice 

Nanotrubice mohou mít složení organické (uhlíkové nanotrubice) nebo anorganické. Uhlíkové 

nanotrubice jsou tvořeny samoskládajícími se vrstvami atomů, které jsou uspořádány do válců. 

Mohou mít jednovrstvou nebo vícevrstvou strukturu. Vícevrstvá struktura je stabilnější, protože 

má menší tendenci k agregaci [11]. Uhlíkové nanotrubice jsou ultralehké a mají velký povrch, 

jejich průřez může mít průměr 0,4–100 nm [8]. Chemickou modifikací lze dosáhnout 

rozpustných, funkcionalizovaných uhlíkových nanotrubic a na jejich povrch navázat aktivní látky. 

Nelze však opomenout, že tyto nanočástice mohou být karcinogenní a imunogenní a mohou 

vyvolat akutní toxicitu, proto je jejich chemická nebo biologická modifikace nutná [11]. 
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5.3 Polymerní nanočástice 

Polymerní nanočástice mohou být připraveny z přírodních nebo syntetických polymerů. 

Využívají se zejména ty syntetické, protože přírodní polymery (například chitosan, želatina, 

albumin, kolagen nebo alginát [8]) jsou často limitované obsahem nečistot [6]. Syntetické 

polymery lze dále rozdělit na biodegradovatelné a nebiodegradovatelné. Nebiodegradovatelné 

syntetické polymery, jako jsou polyakrylamid a polymethylakrylát, nyní ztrácejí na pozornosti 

z důvodu chronické toxicity pro lidský organismus v důsledku hromadění v buňkách a tkáních. 

Mezi biodegradovatelné syntetické polymery, používané pro přípravu nanočástic, 

se řadí polymléčná kyselina (PLA), polyglykolová kyselina (PGA), poly(mléčná-co-glykolová) 

kyselina (PLGA), polykaprolakton nebo polyalkylkyanoakryláty [15]. Nejvíce používanými 

syntetickými polymery, i díky své biokompatibilitě a biodegradovatelnosti, jsou PLA, PGA a jejich 

kopolymery – PLGA [6].  

Použití biokompatibilních a biodegradovatelných polymerů pro formulaci nanočástic 

představuje nesporné výhody oproti anorganickým nanočásticím, a to zejména v případě 

dlouhodobé terapie. Další faktor, který přispívá k upřednostňování polymerních nanočástic před 

anorganickými formami, je schopnost enkapsulovat léčivo nebo bioaktivní molekulu (namísto 

pouhého uchycení na povrchu částice), což vede k jejich ochraně před degradací a zlepšení 

biologické dostupnosti [15]. Jsou schopné enkapsulovat i hydrofobní látky a aktivně cílit léčivo 

na místo účinku [16].  Z klinického hlediska tak dochází hlavně ke zvýšení účinnosti, snášenlivosti 

a terapeutického indexu léčiva, snížení rizika toxicity a vedlejších účinků, v neposlední řadě pak 

ke snížení výdajů na léčbu [15].  Polymerní nanočástice představují také vysoce robustní systém, 

u kterého můžeme ovlivnit různé parametry (Obrázek č. 2), a dosáhnout tak požadovaných 

vlastností [16].  

 

Obrázek č. 2: Ovlivnitelné parametry polymerních nanočástic [16] 

 

Biodegradovatelné polymerní nanočástice ukazují svůj potenciál v léčbě nádorových 

onemocnění, AIDS, hepatitidy C, hepatitidy B, diabetu, onemocnění způsobovaných priony, 

tuberkulózy, v orgánové transplantaci a lokalizované imunosupresi nebo v očkování proti 

chřipce [15]. 
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5.3.1 PLGA nanočástice 

PLGA je lineární, alifatický, syntetický polyester, který je v důsledku přítomnosti esterové vazby 

hydrolyzovatelný ve vodném prostředí [15]. Díky své minimální systémové toxicitě je jedním 

z nejúspěšněji používaných biodegradovatelných polymerů při formulaci nosičových systémů 

léčiv nebo při aplikacích biomateriálů. Hydrolýza tohoto polymeru (Obrázek č. 3) totiž vede 

k endogenním monomerům, kyselině mléčné a glykolové, které jsou dále metabolizovány 

v Krebsově cyklu [7].  

 

 

Obrázek č. 3: Hydrolýza PLGA [2] 

 

Rychlost degradace PLGA částic, a tím i uvolnění léčiva, lze ovlivnit poměrem monomerů – obsah 

PLA zvyšuje hydrofobicitu, naopak PGA zvyšuje hydrofilitu [6]. Obecně se doba degradace 

různých polymerů může pohybovat v rozmezí od několika měsíců do několika let, v závislosti na 

molekulové hmotnosti a poměru použitých monomerů. Formy PLGA se běžně rozlišují právě 

podle poměru použitých monomerů. Například PLGA 5/5 označuje kopolymer obsahující 

monomery kyseliny mléčné a kyseliny glykolové v poměru 50:50 [7]. 

Jednou z hlavních nevýhod PLGA nanočástic je jejich nízký takzvaný drug loading (DL, procentní 

podíl hmotnosti enkapsulovaného léčiva vzhledem k celkové hmotnosti nanočástic), většinou se 

pohybuje pouze okolo 1 % – to znamená, že nanočástice obsahují 1 mg účinné složky na 100 mg 

polymerů nanočástic. Na druhou stranu ale vykazují vysokou enkapsulační efektivitu (EE, 

procentní podíl hmotnosti enkapsulovaného léčiva vzhledem k hmotnostní navážce léčiva 

použitého pro formulaci). Další nevýhodou je vysoké počáteční uvolnění léčiva z nanočástic. 

V důsledku toho léčivo nemusí dosahovat cílové tkáně nebo buněk, a dochází tak ke snížení jeho 

účinnosti. Tento fenomén je popsán pro většinu PLGA nanočástic – obecně je připisován léčivu 

adsorbovanému na povrch částice. Je také potřeba vzít v potaz finanční náklady na přípravu 

nanočástic, a to nejen pro farmaceutický průmysl, ale následně také pro pacienta. Výroba PLGA 

nanočástic podle zásad správné výrobní praxe s přesně definovanými vlastnostmi může být 

velmi drahá. Též mnoho kroků z experimentální produkce nanočástic není jednoduše možné 

převést do průmyslové výroby (například dialýza, ultracentrifugace a podobně) [7]. 
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5.3.2 Příprava polymerních nanočástic 

Polymerní nanočástice mohou vznikat pomocí několika metod na základě zamýšlené aplikace 

a typu použitého léčiva [2]. Obecně lze tyto metody rozdělit podle toho, zda je pro přípravu 

použit polymer již předem syntetizovaný, nebo teprve vzniká polymerizací monomerů během 

přípravy [15; 17].   

Molekuly léčiva jsou zachyceny v polymerní matrici, enkapsulovány v jádře nanočástice či 

obklopeny polymerní membránou již během přípravy nanočástic, nebo mohou být navázány na 

povrch částice chemickou vazbou či pomocí adsorpce až v následném kroku [6; 7]. Množství 

navázaného léčiva a typ interakce mezi léčivem a nanočásticí závisí na chemické struktuře léčiva 

a polymeru a také podmínkách, při kterých k zachycování léčiva dochází [2].  

Hlavní metody přípravy nanočástic [11; 17]:  

1) Z předem preformulovaných polymerů 

• Emulzní metoda odpaření rozpouštědla 

• Emulzní difuzní metoda 

• Metoda vysolování 

• Nanoprecipitace 

2) Polymer vzniká při přípravě z monomerů 

• Polymerizační metody 

5.3.2.1 Emulzní metoda odpaření rozpouštědla 

Emulzní metoda odpaření rozpouštědla (Obrázek č. 4) je nejpoužívanější metodou při přípravě 

pevných, polymerních nanočástic [6]. Polymer a léčivo jsou rozpuštěny v organickém, s vodou 

nemísitelném rozpouštědle (například chloroform, dichlormethan) a emulgovány ve vodné fázi 

obsahující surfaktant (stabilizátor). Vzniká tak emulze povahy olej ve vodě (o/v) [11; 15]. Během 

emulgace bývá tvorba polymerních nanokapének podpořena sonifikací, nebo 

vysokoenergetickou homogenizací [6; 17]. Následně se organické rozpouštědlo za stálého 

míchání, vyšší teploty nebo ve vakuu odpařuje a vytváří se tak nanodisperze [11; 17].  

Velikost vznikajících nanočástic lze ovlivnit rychlostí míchání, typem a množstvím stabilizátoru, 

viskozitou organické a vodné fáze a teplotou [18]. Vzhledem k faktu, že léčivo a polymer jsou 

rozpouštěny v organickém rozpouštědle nemísitelném s vodou, je tato metoda použitelná pouze 

pro inkorporaci hydrofobních léčiv. Nicméně tuto metodu je možné modifikovat přidáním 

dalšího emulgačního kroku (vytvoření v/o/v emulze) a inkorporovat tak hydrofilní léčiva 

a makromolekuly [15]. Tento postup lze jen těžko převést do výrobního měřítka, a proto se 

využívá pouze pro účely syntézy nanočástic v laboratorním prostředí [11; 17]. 
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Obrázek č. 4: Schéma – emulzní metoda odpaření rozpouštědla [11] 

5.3.2.2 Emulzní difúzní metoda 

Emulzní difúzní metoda (Obrázek č. 5) je modifikovanou verzí emulzní metody odpaření 

rozpouštědla [11]. Obdobně se vytváří o/v emulze za použití organického rozpouštědla, které 

obsahuje léčivo a polymer, a vodného roztoku se stabilizátorem. V tomto případě se ale používá 

organické rozpouštědlo částečně mísitelné s vodou, například benzylalkohol, propylenkarbonát 

nebo ethylacetát. Následné přidání vody vede k difúzi rozpouštědla do vnější fáze, a vyúsťuje tak 

ve vznik nanočástic. Organické rozpouštědlo se pak odstraní odpařením (například za sníženého 

tlaku) nebo filtrací [15; 17]. 

Mezi výhody této metody patří vysoká EE (obecně > 70 %), použití netoxických rozpouštědel, to, 

že není potřeba homogenizace, vysoká reprodukovatelnost mezi šaržemi, snadnost převedení 

do výrobního měřítka, jednoduchost metody a úzká distribuce velikosti částic. Nevýhodami jsou 

velké množství vody, které musí být použito pro vznik nanočástic, nízké zachycení hydrofilních 

léčiv (unikají během emulgace do nasycené vnější vodné fáze) nebo delší doba míchání 

emulze [17; 18].  

Emulzní difúzní metoda je účinná pro enkapsulaci zejména lipofilních léčiv [18]. Hlavní 

parametry, které by měly být zváženy při přípravě nanočástic pomocí této metody, jsou 

koncentrace polymeru, množství stabilizátoru, mísitelnost vody s organickým rozpouštědlem 

a rychlost mísení [17]. 

 

 

Obrázek č. 5: Schéma – emulzní difúzní metoda [11] 
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5.3.2.3 Metoda vysolování 

Metoda vysolování (Obrázek č. 6) je založena na použití vysolovacího činidla, které umožňuje 

oddělení organického rozpouštědla od vodné fáze. Léčivo a polymer jsou nejprve rozpuštěny 

v rozpouštědle mísitelném s vodou, nejčastěji acetonu. Tento roztok je poté vemulgován 

do vodné fáze obsahující vysolovací činidlo (elektrolyty – například chlorid hořečnatý, chlorid 

vápenatý, octan hořečnatý; neelektrolyty – například sacharóza) a stabilizátor (jako 

je hydroxethylcelulóza, polyvinylpyrrolidon). K vytvořené o/v emulzi se následně přidá 

dostatečné množství vody nebo vodného roztoku, čímž se usnadní difúze rozpouštědla do vodné 

fáze [15; 18]. Zředění totiž způsobuje náhlý pokles koncentrace vysolovacího činidla ve vodné 

fázi, a polymerní rozpouštědlo tak difunduje z kapiček emulze za vysrážení polymeru ve formě 

nanočástic. Polymerní rozpouštědlo a vysolovací činidlo je pak odstraněno z nanodisperze 

takzvanou cross-flow filtrací [17]. 

Zásadní faktory ovlivňující fyzikálně-chemické vlastnosti takto vytvořených nanočástic jsou 

rychlost a doba mísení, koncentrace polymeru, typ rozpouštědla a povaha vysolovacího 

činidla [17]. Výběr vysolovacího činidla hraje také důležitou roli v EE léčiva [18].   

Mezi hlavní výhody metody vysolování patří to, že je použitelná pro léčiva citlivá na teplo, 

vyznačuje se vysokým DL lipofilních léčiv, jednoduše se převede do výrobního měřítka a má 

vysokou míru reprodukovatelnosti [17; 18]. Vyhýbá se také použití chlorovaných organických 

rozpouštědel a velkého množství surfaktantů [15].  Významným limitem je výhradní použití 

pouze pro enkapsulaci lipofilních léčiv a nutnost několika purifikačních kroků k získání 

nanočástic [17; 18]. 

 

 

Obrázek č. 6: Schéma – metoda vysolování [11] 
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5.3.2.4 Nanoprecipitace 

Nanoprecipitace (Obrázek č. 7) je neemulzní metoda, která vyžaduje dvě vzájemně mísitelná 

rozpouštědla, kdy polymer je rozpustný pouze v jednom z nich [15]. Je to nejjednodušší metoda 

pro přípravu nanočástic. Jako polymerní rozpouštědlo se používá s vodou mísitelné 

rozpouštědlo (například aceton, ethanol, dimethylsulfoxid nebo isopropylalkohol). Jako 

rozpouštědlo, ve kterém polymer není rozpustný, se využívá většinou voda (lze však použít 

i ethanol, methanol nebo propanol). Nejdříve se rozpustí léčivo a polymer v organickém 

rozpouštědle a tento roztok je pak za stálého míchání najednou přidán nebo po kapkách 

vstřikován do vodného roztoku obsahujícího surfaktant (například poloxamer, povidon). 

Polymerní rozpouštědlo rychle difunduje do vodné fáze, což vede k okamžitému utváření 

koloidní suspenze s nanočásticemi. Polymerní rozpouštědlo je nakonec ze suspenze odstraněno 

odpařováním nebo centrifugací [17; 18]. 

Klíčové faktory určující úspěšnost metody a ovlivňující fyzikálně-chemické vlastnosti 

připravených polymerních nanočástic jsou spojené s podmínkami přidávání organické fáze 

k vodné fázi. Jedná se například o rychlost vstřikování organické fáze, rychlost míchání vodné 

fáze, metoda přidávání organické fáze a poměr organické fáze k vodné fázi. Stejně tak mají vliv 

na vlastnosti nanočástic povaha a koncentrace složek, které je tvoří. Přítomnost surfaktantu není 

nutná pro vytváření nanočástic během nanoprecipitace. Jestliže ale přítomen je, tak jeho povaha 

a koncentrace mají vliv na velikost výsledných částic. Kromě toho přidání surfaktantu pomáhá 

chránit nanočástice před shlukováním při dlouhodobém skladování [19].  

Nanoprecipitace je jednoduchá a rychlá metoda, která nevyužívá vysoce toxická rozpouštědla 

a vykazuje vysokou míru reprodukovatelnosti mezi jednotlivými šaržemi. Lze ji využít jak pro 

hydrofilní a lipofilní malé molekuly, tak i pro proteiny [17]. Výsledné nanočástice mají úzkou 

distribuci velikosti [15]. 

 

 

Obrázek č. 7: Schéma – nanoprecipitace [11] 
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5.3.2.5 Polymerizační metody 

Nanočástice mohou být připraveny i polymerizací monomeru in situ. Nejčastější polymerizační 

metody představují emulzní polymerace a polykondenzace. Základní složky nutné pro přípravu 

jsou monomery, iniciátory polymerace, aditiva a rozpouštědlo [17]. Nevýhodou polymerizačních 

metod bývá riziko další chemické reakce, vznik nechtěných oligomerů, použití toxických 

organických rozpouštědel a přítomnost zbytkových nezreagovaných monomerů a toxických, 

reaktivních reziduí, které se z finálního produktu složitě odstraňují [17; 20]. Na druhou stranu 

výhodou těchto metod může být jejich rychlost [17]. 

5.3.2.6 Stabilizátory 

Použití stabilizátorů je při přípravě nanočástic jedním z klíčových technologických parametrů 

vedoucích ke zvýšení koloidní stability, a tak zabránění agregaci částic. Mezi nejčastěji používané 

stabilizátory při přípravě nanočástic patří neiontové surfaktanty, jako jsou poloxamery 

(například Pluronic® F-127) nebo polyvinylalkoholy. Typ a koncentrace surfaktantu představují 

důležité proměnné nejen pro stabilitu částic, ale také jejich farmakokinetiku, profil uvolňování 

a EE léčiva [21]. V této práci byly nanočástice stabilizovány poloxamerem 407 (Pluronic® F-127), 

polyvinylalkoholem, cetylstearylsíranem sodným nebo cetrimid bromidem.  

Pluronic® F-127 představuje komerčně dostupný neiontový amfifilní kopolymer složený ze tří 

bloků – polyethylenoxid-polypropylenoxid-polyethylenoxid. Centrální polypropylenoxidový 

řetězec je hydrofobní, řetězce polyehylenoxidu jsou hydrofilní [22].  

 

 

Obrázek č. 8: Chemická struktura – Pluronic® F-127 

 

Polyvinylalkohol (PVA) představuje neiontový, ve vodě rozpustný polymerní surfaktant. Jeho 

rozpustnost ve vodě závisí na stupni hydrolýzy a molekulové hmotnosti [23; 24].  

 

Obrázek č. 9: Chemická struktura PVA 
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Cetylstearylsíran sodný (CSSS) je směs sodných solí cetylsíranu a stearylsíranu. Ve studené vodě 

je prakticky nerozpustný. Rozpouštěním v horké vodě vzniká opalizující roztok [25]. Využívá se 

jako aniontový surfaktant v kosmetických přípravcích [26]. 

 

Obrázek č. 10: Chemická struktura CSSS 

 

Cetrimid bromid (cetyltrimethylamonium bromid, CTAB) je kvartérní amoniová sloučenina 

patřící mezi kationtové surfaktanty [27].  

 

Obrázek č. 11: Chemická struktura CTAB 

5.3.3 Cílená distribuce částic 

Jednou z největších výhod, kterou nanotechnologie nabízí, je cílená distribuce léčiva přímo na 

místo účinku. Nanočástice jako systémy pro cílenou distribuci léčiv mohou léčivo transportovat 

efektivněji, prodloužit jeho životnost, zvýšit compliance pacienta a snížit tak náklady na 

zdravotní péči [5]. 

Pro cílenou distribuci je důležité, aby nanočástice byly schopné co nejdéle cirkulovat 

v systémovém oběhu. Retikuloendoteliální systém (RES), skládající se z mononukleárních 

fagocytujících buněk, je největší biologickou bariérou pro nanočásticové systémy. Může je totiž 

vyhodnotit jako částice pro lidský organismus cizorodé [2; 7; 15]. Hybnou sílu procesu fagocytózy 

představuje zejména tvar, velikost nanočástic a přítomnost různých funkčních skupin na jejich 

povrchu [17]. Tradiční nanočástice s hydrofobním povrchem jsou velmi rychle opsonizovány 

a odstraňovány makrofágy z krevního oběhu.  Povrch takových nanočástic je proto žádoucí 

modifikovat vhodnými molekulami, které zpomalí rozpoznávání částic RES a prodlouží čas jejich 

cirkulace v krevním oběhu [2; 7; 15]. 

Rozlišují se dva typy cílené distribuce částic – pasivní a aktivní targeting [5]. 

5.3.3.1 Pasivní targeting 

Při pasivním targetingu léčivo dosahuje cílového orgánu pomocí fyzikálně-chemických vlastností 

svého nosiče, v tomto případě nanočástice [15]. Rozhodující je zejména velikost částice, 

povrchový náboj, povrchové modifikace a stupeň hydrofobicity [2; 15]. Dalšími důležitými 

faktory jsou cesta podání a zdravotní stav pacienta [15].  
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Velikost částice předurčuje její interakci s buněčnou membránou a penetraci přes fyziologické 

bariéry [2]. Předurčuje také to, kam se bude částice z krevního oběhu distribuovat a zda bude 

zachycena RES. Částice v rozmezí 100 nm až 6000 nm jsou považovány za atraktivní pro RES, 

z tohoto intervalu se v játrech a slezině nejvíce akumulují částice o velikosti 100 až 

300 nm. Částice větší než 6000 nm se distribuují do plic a ukazuje se tak jejich potenciál v terapii 

nádorů plic. Částice o velikosti 30 nm a méně jsou eliminovány ledvinami. Prodloužený 

plazmatický poločas mají částice v rozpětí 30–100/150 nm, protože nejsou zachyceny RES ani 

eliminovány ledvinami [15]. 

Povrchový náboj nanočástic je důležitý z hlediska toho, zda se nanočástice budou shlukovat 

v krevním oběhu a zda budou adherovat k buněčným membránám a interagovat s nimi. Při 

interakci nanočástic s buňkami je žádoucí kladný povrchový náboj, protože je tak podpořena 

interakce nanočástic s negativně nabitými buněčnými membránami a zvyšuje se rychlost 

a rozsah jejich uptaku do buněk [2; 7]. Náboj nanočástic má také vliv na rychlost opsonizace – 

nabité částice jsou opsonizovány rychleji než částice neutrální [15]. PLGA nanočástice mají 

negativní náboj, který je možné vhodnou povrchovou modifikací (například chitosanová svrchní 

vrstva) upravit na neutrální nebo pozitivní [7]. 

Pasivní targeting také využívá fyziologických rozdílů mezi zdravou a nemocnou tkání. Nemocná 

tkáň se vyznačuje zvýšenou permeabilitou a retenčním efektem. Je tedy propustnější a cirkulující 

nanočástice se v ní mohou lépe akumulovat. Takto se například chová nádorová či zánětlivá 

tkáň [5]. 

5.3.3.2 Aktivní targeting 

Aktivní targeting je zprostředkován specifickými strukturami navázanými na povrch nanočástice, 

které umožňují cílení na určité místo v organismu. Těmito strukturami mohou být proteiny 

(protilátky a jejich fragmenty), peptidy, nukleové kyseliny (aptamery), malé molekuly a další. 

Důležitou vlastností je jejich selektivní afinita k receptorům nebo k charakteristickým molekulám 

nacházejícím se na povrchu cílových buněk nebo tkání, což umožňuje interakce ligand-receptor, 

antigen-protilátka nebo skrze aptamery. Následuje uptake nanočástice, která se dostává do 

intracelulárního prostoru buňky, kde dochází k uvolnění léčiva [5; 15]. 

Metody připojení ligandu na povrch nanočástice můžeme rozdělit na kovalentní a nekovalentní. 

Kovalentní metody vytváří stabilnější konjugáty. Nekovalentní metody vyžadují adsorpci ligandu 

na povrch nanočástice například pomocí hydrofobních nebo elektrostatických vazeb. Navzdory 

tomu, že tyto metody jsou rychlé, jednoduché a nepotřebují předběžné modifikační kroky, tak 

je u nich složité řídit orientaci vázaných ligandů v prostoru. Proto je pak poněkud nejisté, zda 

budou schopny se úspěšně navázat na cílové receptory. Další problém nekovalentních metod je 

možné vytlačení takto navázaného ligandu plazmatickým proteinem s vyšší afinitou k povrchu 

nanočástice [15]. 

Připojením ligandu pro aktivní targeting nanočástice se obvykle zvýší účinnost takové formulace. 

Otázkou však zůstává, zda tento ligand ovlivní farmakokinetické parametry částice a ta se tak 

cíleně distribuuje na místo účinku, nebo zda pouze zvyšuje uptake do buňky po pasivní 

distribuci [15]. 
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5.3.4 Povrchové modifikace nanočástic 

Proces, kdy jsou na povrch nanonosiče vázány funkční skupiny se nazývá funkcionalizace. Je 

nezbytné nanočástice v organismu nějakým způsobem usměrňovat – ať už jejich interakce 

v lidském organismu nebo jejich schopnost cílené distribuce [8]. 

Důvodů pro povrchovou modifikaci nanočástic může být několik, některé z nich již byly zmíněny 

– například aktivní targeting nanočástic na místo účinku za pomoci specifického ligandu [15] 

nebo úprava povrchového náboje nanočástice. Povrchový náboj částic hraje důležitou roli 

v interakci s buněčnou membránou a následném uptaku do buňky, zároveň má vliv na stabilitu 

a agregaci částic [2].   

Dalším důvodem může být zpomalení opsonizace a ztížení schopnosti RES rozpoznat částici. 

Hydrofilní neutrální částice jsou opsonizovány pomaleji než ty hydrofobní nabité, proto je tedy 

výhodné modifikovat povrch částic dlouhými hydrofilními polymerními řetězci a neionickými 

surfaktanty, které zabraňují elektrostatickým a hydrofobním interakcím. Příklady takových 

polymerů jsou polysacharidy, polyakrylamid, polyvinylalkohol, polyethylenglykol (PEG – Obrázek 

č. 12) a kopolymery obsahující PEG (například poloxamery, poloxaminy nebo polysorbáty). 

Nejefektivnější a nejvíce používané jsou PEG. Tyto polymery jsou obvykle bez náboje, velmi 

flexibilní a vysoce hydrofilní, což také pomáhá zabránit interakcím jinak hydrofobních a nabitých 

částic s plazmatickými proteiny (například právě s opsoniny) [15; 28]. PEGylace, tedy navázání 

řetězců PEG na povrch částice, kromě zpomalení opsonizace také stericky stabilizuje částici 

a vede k prodloužení cirkulace nanočástic v systémovém oběhu [28]. 

 

Obrázek č. 12: Struktura polyethylenglykolu 

 

5.3.5 Uvolňování léčiva 

Polymerní nanočástice mohou představovat efektivní nanonosičový systém s řízeným 

uvolňováním léčiv. Jako takové jsou schopny dodávat léčivo v optimální dávce po delší časový 

úsek [3]. Existuje pět základních mechanismů uvolnění léčiva z nanočástice: desorpce léčiva 

navázaného na povrch, difúze z polymerní matrice, difúze přes polymerní obal nanotobolky, 

eroze nanočásticové matrice a kombinovaný proces eroze-difúze. Mechanismus uvolňování 

závisí na volbě polymeru, na účinnosti DL a velikosti nanočástic. Uvolňování léčiva z nanosfér, 

ve kterých je léčivo rovnoměrně rozptýleno, probíhá mechanismem difúze z polymerní matrice 

nebo její erozí. Pokud difúze léčiva probíhá rychleji než eroze matrice, je mechanismus 

uvolňování řízen převážně difúzním procesem [2]. 
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Rychlost uvolňování léčiva obecně závisí na rozpustnosti, difúzi a biodegradaci látky, ze které je 

tvořena matrice. Svou roli hraje molekulová hmotnost použitého polymeru – čím bude 

molekulová hmotnost polymeru větší, tím bude pomalejší in vitro uvolňování léčiva. Uvolňování 

léčiva také závisí na velikosti částice a DL. Větší částice vykazují menší počáteční uvolnění léčiva 

a řízené uvolňování po delší časový úsek než částice menší. Rychlé počáteční uvolnění je 

způsobeno hlavně slabě vázaným nebo adsorbovaným léčivem na velkém povrchu nanočástic. 

Čím vyšší je DL, tím větší je počáteční uvolnění a celková rychlost uvolňování [2; 6]. 

5.4 Purifikace a separace nanočástic 

Jak již bylo naznačeno při popisu jednotlivých metod přípravy nanočástic, nanodisperzi získanou 

během syntézy nanočástic je zpravidla nutné purifikovat a odstranit tak nečistoty a přebytek 

reagencií použitých během přípravy. Těmito nečistotami, v závislosti na metodě přípravy, 

mohou být organická rozpouštědla, přebytky surfaktantů nebo stabilizačních látek, 

nezreagované monomery, iniciátory polymerace, vysolovací činidla, velké polymerní agregáty 

a podobně [29]. Stejně podstatné a žádoucí je redukovat polydisperzitu nanočástic a získat tak 

nanočástice s přesně danými vlastnostmi a funkcemi. Nanočástice, na rozdíl od atomů, nejsou 

nikdy monodisperzní a žádné dvě částice nejsou identické [30]. Získání co nejvíce 

monodisperzních frakcí nanočástic je nezbytné pro zajištění konzistentních biologických 

experimentů a umožňuje dále zkoumat vlastnosti nanočástic závislé na jejich velikosti 

a tvaru [31].  

Vhodné metody k purifikaci a separaci nanočástic zahrnují například centrifugaci, filtrační 

metody, dialýzu nebo gelovou chromatografii [29; 32]. 

5.4.1 Centrifugace 

Centrifugace je jednou z nejdůležitějších purifikačních a separačních metod. Široce se využívá 

v biomedicínském výzkumu. Je určená zejména pro separaci heterogenních směsí podle velikosti 

a hustoty [31]. Tento proces je založen na rozdílném sedimentačním chování částic. 

Sedimentační rychlost každé částice je vzhledem k jejímu tvaru, velikosti a hustotě jiná [33]. 

Pokud je rozdíl v sedimentační rychlosti významný, lze částice pomocí centrifugace separovat do 

jasně zřetelných pásů [30; 33]. Během centrifugace na částice působí odstředivé síly, které 

usnadní pohyb částice v radiálním směru od osy otáčení [30]. Existuje několik typů 

centrifugace – například ultracentrifugace, diferenciální centrifugace nebo centrifugace podle 

hustotního gradientu [31; 32].  

Ultracentrifugační metody spočívají v centrifugaci při velmi vysokých rychlostech. Nanočástice 

jsou purifikovány v několika cyklech. Po každém z nich je odstraněn supernatant obsahující 

dispergační médium a nečistoty a je nahrazen novým médiem bez nečistot [29]. 

Diferenciální centrifugace se používá k separaci částic podle velikosti a hustoty, zvláště pokud 

máme několik frakcí v rámci jednoho vzorku. Větší nanočástice s vyšší hustotou precipitují při 

nižších odstředivých silách, zatímco menší a lehčí nanočástice zůstávají v supernatantu 

a vyžadují větší odstředivou sílu a delší čas.  Typicky se nanosuspenze centrifuguje několikrát 

a po každém cyklu je supernatant a precipitát oddělen [34]. 
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Centrifugace podle hustotního gradientu je rutinní technika pro separaci biomakromolekul, ale 

vykazuje i velký potenciál v izolaci nanočástic. Hustotní gradient je vytvořen postupným 

vrstvením roztoků o různých hustotách. Centrifugací se částice rozdělují do jednotlivých vrstev 

na základě jejich velikosti, tvaru nebo hustoty. Většinou je hustotní gradient vytvořen roztoky 

sacharózy, glycerolu nebo jinými vodnými roztoky. Výhodou je netoxicita této metody. Nicméně 

pro nanočástice připravené v organickém médiu je přenos z organického rozpouštědla do 

vodného roztoku obtížný kvůli možnosti koagulace některých částic [34]. 

Centrifugace je rychlá, snadná a ekonomická technika. Kromě toho je potřeba pouze malé 

množství vzorku. Větší objemy už vyžadují speciální vybavení a v některých případech nastávají 

problémy s redispergací sedimentu, hlavně u měkčích látek. Vedle využití centrifugace 

k purifikaci nanočástic se dále využívá ke zvýšení jejich koncentrace, ke změně dispergačního 

média a separaci konjugovaných a nekonjugovaných nanomateriálů [32].  

5.4.2 Filtrace 

Filtrace je purifikační metoda, která se používá konkrétně ke snížení polydisperzity nanočástic 

anebo také ke sterilizaci koloidních nanodisperzí (je to výhodná sterilizační technika pro 

termolabilní sloučeniny) [32]. Filtrace přes různá síta a filtry se aplikuje při odstraňování velkých 

částic nebo polymerních agregátů, které se tvoří během přípravy, a systematicky se uplatňuje 

při purifikaci nanočásticových suspenzí pro intravenózní injekce [29]. Představuje komerčně 

dostupnou, nákladově efektivní a jednoduchou metodu. Nevýhodou je, že při filtraci větších 

objemů často dochází k ucpávání filtrů většími částicemi, které neprochází póry. To je také 

důvod, proč bývá filtr zařízením pouze na jedno použití [32]. Nevýhodou filtračních technik je 

i to, že nejsou schopny nanosuspenzi zbavit nízkomolekulárních polutantů [29].  

Metoda, která překonává problém s ucpáváním pórů filtru je tzv. cross-flow filtrace. Tok částic 

probíhá tangenciálně k pórům při vysokém tlaku. Tlak umožňuje částicím menším, než je velikost 

pórů, procházet membránou a tangenciální tok zabraňuje ucpávání pórů [31]. 

5.4.3 Dialýza 

Dialyzační proces je založen na principu difúze malých molekul přes semipermeabilní membránu 

– látky mají tendenci se pohybovat z oblasti o vysoké koncentraci do oblasti s nízkou 

koncentrací [34]. Dialýza může být prováděna za použití různých typů celulózových membrán 

s odlišnou mezní hodnotou pro molekulovou hmotnost (MWCO) částic, které membránou ještě 

procházejí [29]. Kapalina a částice s menší molekulovou hmotností difundují na základě 

koncentračního gradientu přes membránu, dokud se nedosáhne osmotické rovnováhy [32].  

Ačkoliv je dialýza jednoduchá a běžná metoda pro purifikaci nanočástic, která nevyžaduje 

předběžnou úpravu vzorku, bývá omezena pouze na existující dialyzační membrány. Nevýhodou 

metody je časová náročnost a s tím spojené riziko mikrobiální kontaminace a předčasného 

uvolnění léčiva z nanočástic. Také dochází k velké spotřebě protějšího dialyzačního média, což 

není optimální z ekonomického hlediska [29; 32]. 
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5.4.4 Gelová chromatografie 

Při chromatografii prochází mobilní fáze obsahující separovanou směs fází stacionární. 

Jednotlivé složky směsi jsou rozděleny na základě odlišných hodnot rozdělovacích koeficientů 

mezi mobilní a stacionární fázi. Gelová chromatografie, přesněji size-exclusion chromatografie, 

se běžně využívá k separaci makromolekul a je to pravděpodobně nejvíce používaná 

chromatografická metoda pro separaci a purifikaci nanočástic [30; 35]. Pomocí této metody je 

možné oddělit neenkapsulované molekuly léčiva od nanočástic [31]. 

Při size-exclusion chromatografii jsou částice rozdělovány podle jejich hydrodynamického 

objemu [30]. Stacionární fáze je obvykle tvořena hydrofilním polymerním gelem s póry 

vyplňujícím kolonu. Menší molekuly jsou zadržovány v pórech gelu, zatímco větší molekuly do 

pórů pronikat nemohou. Proto větší molekuly procházejí stacionární fází rychleji, a mají tak kratší 

retenční čas [31]. 

Jako chromatografické médium (stacionární fáze) lze použít například dextranové, agarózové, 

polyakrylamidové gely, silikagel nebo syntetické polymery. Liší se velikostí a uniformitou 

částeček, velikostí pórů a složením a tuhostí gelu. Při výběru vhodného média je nezbytné vzít 

v úvahu všechny tyto vlastnosti a zároveň i vlastnosti vzorku. Pokud se nepoužívá gelem již 

předplněná kolona, tak je důležité kolonu správně naplnit a vyhnout se vytvoření vzduchových 

bublin [36]. 

V této práci byly jako stacionární fáze v experimentech použity silikagel, Sephadex® G-100 

Medium a Sephadex® G-75 Medium. Silikagel se skládá z trojrozměrné sítě opakujících se 

jednotek SiO2 se siloxanovými a silanolovými koncovými skupinami na povrchu. Má amorfní, 

vysoce porózní strukturu a je mechanicky stabilní. Představuje jeden z nejdéle používaných 

a nejdostupnějších chromatografických gelů. Nevýhodou silikagelu může být přítomnost 

nečistot, hlavně kovů, a potenciální adsorpce separovaných látek na povrch silikagelu [37]. 

Sephadex® G-100 a Sephadex® G-75 jsou hydrofilní dextranové gely (dextran zesítěný 

epichlorhydrinem). Gely typu Sephadex se využívají zejména ke skupinové separaci látek 

se značně rozdílnou velikostí, například k oddělení polymerů a nízkomolekulárních látek. 

Sephadex® G-100 a Sephadex® G-75 se liší stupněm zesíťování, a tedy i velikostí nabobtnalých 

částeček gelu (Sephadex G100: 100–310 µm, Sephadex G75: 90–280 µm). Dále se liší 

frakcionačním rozsahem představujícím rozpětí relativních molekulových hmotností Mr, ve 

kterém změna molekulové hmotnosti vede ke změně v elučním objemu. Molekuly s menší Mr, 

než je toto rozpětí, pronikají do pórů gelu bez zábran, zatímco větší molekuly do těchto pórů 

vůbec nepronikají, a procházejí tak stacionární fází nejdříve. Sephadex® G-100 má frakcionační 

rozsah Mr 4000–150000, Sephadex® G-75 pak 3000–80000 [38; 39].  

Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit rozlišení, tedy míru separace [40]:  

1. Faktory spojené s médiem – velikost, uniformita částeček gelu, srovnatelná velikost  

                                                            pórů a analytu 

2. Faktory spojené s gelovým sloupcem – výška gelové náplně, kvalita naplnění kolony 

3. Faktory spojené s chromatografickým systémem – rozměry kolony (průměr, délka) 

4. Experimentální faktory – rychlost průtoku, objem vzorku, viskozita  
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Gelová chromatografie je rychlejší metoda než metody založené na dialýze, ale je značně 

limitovaná relativně malým objemem vzorku, který lze najednou zpracovat. Navíc použití této 

metody může být omezeno interakcemi aktivních látek se stacionární fází v koloně [29; 32]. 

5.5 Charakterizace nanočástic 

Fyzikálně-chemické vlastnosti nanočástic mají zásadní vliv na jejich chování v biologickém 

prostředí a toxicitu. Proto je nanejvýš nutná jejich charakterizace, aby bylo možné získat přesně 

definované, a tudíž terapeuticky významné nanoformulace. Pro patřičnou charakterizaci 

nanočástic je nezbytné zejména stanovení velikosti a povrchového náboje částic, případně 

tvaru [16; 41].  

U nově vyvinutých nanosystémů obvykle chybí opravdu důkladné studie zabývající se jejich 

charakterizací, a proto většina nanočástic syntetizovaných ve výzkumných laboratořích často 

nedosahuje fáze klinického hodnocení. Tato velká propast mezi výzkumnými studiemi 

a komercializovanými nanočásticemi se navíc prohlubuje v případě, kdy není řádně simulováno 

fyziologické prostředí a výsledky tak nelze přenést na podmínky in vivo. Kromě toho, dostupná 

data týkající se charakterizace podobných nanočástic se napříč různými laboratořemi liší. Je 

vyvíjeno úsilí k vyřešení tohoto problému a existuje stále více mezilaboratorních studií 

věnovaných harmonizaci fyzikálně-chemické charakterizace nanočástic, v současné době ale 

dosud nejsou k dispozici standardizované testovací protokoly nebo kaskády charakterizace [16]. 

Metody používané pro charakterizaci nanočástic zahrnují skenovací a transmisní elektronovou 

mikroskopii, dynamický rozptyl nebo zeta potenciál, respektive elektroforetický rozptyl 

světla [42]. 

5.5.1 Stanovení velikosti a tvaru 

Velikost určuje mnoho fyzikálně-chemických a fyziologických vlastností částic včetně 

biodistribuce, schopnosti překračovat biologické bariéry, retence v orgánech a také biologické 

bezpečnosti. Je to klíčový parametr, pokud jde o zajištění bezpečnosti intravenózně podávaných 

částic, protože příliš velké částice by mohly u pacientů vyvolat embolii. Tvar je pak důležitý 

především pro nesférické nanosystémy a ovlivňuje buněčný uptake, biokompatibilitu a retenci 

v tkáních a orgánech [16]. 

Existuje značné množství technik pro charakterizaci velikosti a tvaru částic. Ty nejvýznamnější 

jsou založené na rozptylu světla a mikroskopických metodách [16]. 

5.5.1.1 Dynamický rozptyl světla 

Dynamický rozptyl světla (znám také jako fotonová korelační spektroskopie – Obrázek č. 13) se 

používá jako metoda měření velikosti a distribuce velikosti částic v kapalném médiu [16]. 

V průběhu této metody se paprsek monochromatického světla (laser) odráží od pohybující se 

částice a detekuje se intenzita rozptýleného světla. Protože částice jsou neustále v pohybu, 

intenzita rozptýleného světla v průběhu času kolísá [41]. Nanočástice v disperzi se totiž 

neusazují, ale vykazují Brownův pohyb, který je způsobený tepelnou energií generovanou 
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interakcemi mezi nanočásticemi a rozpouštědlem [16; 41]. Výsledná intenzita rozptýleného 

světla je detekována pod určitým úhlem a závisí na parametrech, jako je velikost a tvar částice 

nebo indexy lomu [16]. 

 

 

Obrázek č. 13: Schematické zobrazení instrumentace – dynamický rozptyl světla [41] 

 

Rychlost Brownova pohybu je definována translačním difúzním koeficientem. Velikost částice se 

vypočítá z translačního difúzního koeficientu pomocí Stokesovy-Einsteinovy rovnice a závisí na 

teplotě, dynamické viskozitě kapaliny a translačním difúzním koeficientu [41; 43]. Získaná 

hodnota velikosti se nazývá hydrodynamický poloměr nebo průměr (je to velikost částice s její 

solvatační vrstvou, která v dispergačním médiu difunduje spolu s ní) a je obvykle větší než 

hodnota získaná například mikroskopickými metodami. Rovnice používané k hodnocení velikosti 

částic předpokládají, že částice mají kulovitý tvar, jsou monodisperzní a vzájemně spolu 

neinteragují. V důsledku toho nemusí být rozlišení měření pouze pod jedním úhlem dostatečné, 

zvláště pokud jsou charakterizovány polydisperzní vzorky [16].  

Tato metoda má nesporné výhody v tom, že je to rychlý, jednoduchý, ekonomický, 

nedestruktivní a neinvazivní postup. Měření se realizuje v kapalných médiích umožňujících 

stanovení velikosti ve fyziologických podmínkách bez nutnosti speciální přípravy vzorku, navíc je 

potřeba pouze jeho malé množství. Měření má také vysoké rozlišení – až do několika 

nanometrů [16].  
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Při měření velmi koncentrovaných nebo málo koncentrovaných vzorků ale nastávají problémy 

s rozptylem světla. Navíc při vysokých koncentracích částice interagují mezi sebou a nevykazují 

tak pouze Brownův pohyb [16]. 

5.5.1.2 Skenovací a transmisní elektronová mikroskopie 

Velikost a morfologii nanočástic lze pozorovat pokročilými mikroskopickými technikami, jako 

jsou skenovací elektronová mikroskopie (SEM) a transmisní elektronová mikroskopie (TEM) [34]. 

Výhodou těchto technik je vysoká rozlišovací schopnost [16]. SEM vytváří snímky skenováním 

povrchu připraveného vzorku pomocí elektronového paprsku. Dopadající elektrony interagují se 

vzorkem a na základě získaných signálů vzniká snímek. V případech, kdy měření překročí rozlišení 

SEM (1–20 nm), je upřednostňována TEM, která poskytuje mnohem vyšší rozlišovací schopnost 

(asi 0,2 nm). TEM používá paprsek vysoce energetických elektronů a snímek vzniká na základě 

detekce elektronů prošlých vzorkem [34].  

Obě metody vyžadují poměrně složitou přípravu vzorku pro pozorování, čímž může docházet 

k pozměnění jeho vlastností. Jsou také schopny měřit pouze malou část populace nanočástic, 

která nemusí být reprezentativní pro celý vzorek. Kromě toho pořizovací cena těchto zařízení je 

vysoká a je nutné mít odborné znalosti pro manipulaci s nimi a pro získání relevantních dat [16]. 

5.5.2 Stanovení povrchového náboje 

Povrchový náboj je důležitým parametrem, který ovlivňuje interakce mezi nanosystémy 

a prostředím. Zároveň je to také jeden z hlavních faktorů přispívajících ke stabilizaci 

nanosystémů pomocí elektrostatických odpudivých sil. Existují různá měření, jak stanovit 

povrchový náboj. Tím nejběžnějším je zeta potenciál [16]. 

5.5.2.1 Zeta potenciál a elektroforetický rozptyl světla 

Pokud se nabitá částice nachází v disperzi (Obrázek č. 14), tak se na jejím povrchu vytváří 

elektrická dvojvrstva. Vnitřní vrstva elektrické dvojvrstvy, takzvaná Sternova vrstva, sestává 

převážně z iontů/molekul s opačným nábojem než částice. Je obklopena vnější difúzní vrstvou 

tvořenou pouze z volně přidružených iontů/molekul, které mohou mít i stejný náboj, jako má 

povrch částice [41; 42]. V difúzní vrstvě se nachází hypotetická rovina (takzvaná rovina skluzu), 

která působí jako rozhraní mezi pohybujícími se částicemi a vrstvou dispergačního činidla kolem 

ní. Zeta potenciál je potenciál na tomto rozhraní mezi částicí a kapalinou [41]. 
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Obrázek č. 14: Negativně nabitá koloidní částice a potenciály jednotlivých vrstev [16] 

 

Hodnoty zeta potenciálu mohou být pozitivní, neutrální nebo negativní, a to v závislosti na volbě 

polymeru a povrchových modifikacích částice [7]. Zeta potenciál je měřítkem náboje částice, 

takže čím větší je absolutní hodnota zeta potenciálu, tím větší je povrchový náboj. V jistém 

smyslu zeta potenciál představuje ukazatel stability částice. V případě nabitých částic jsou se 

vzrůstajícím zeta potenciálem větší i odpudivé interakce, což vede k vytvoření stabilnějších částic 

s úzkou distribucí velikosti [6]. Obecně by hodnota zeta potenciálu stabilních nanočástic měla 

být minimálně ±30 mV [42]. Stabilita nanočástic je důležitá zejména pro předcházení agregace. 

Povrchovou modifikací je možné stabilitu nanočástic zvýšit – například navázáním PEG se 

zvýší stabilita nanočástic, svou roli v tom hraje sterická stabilizace [6]. 

 

Elektroforetický rozptyl světla 

Jednou z možností, jak stanovit zeta potenciál, je měření elektroforetické pohyblivosti 

nanočástic pomocí elektroforetického rozptylu světla. Pokud na disperzi působí elektrické pole, 

nabité částice se pohybují směrem k opačně nabité elektrodě (takzvaná elektroforéza). 

Pohybující se částice během elektroforézy rozptylují dopadající laserový paprsek a takto 

rozptýlené světlo má jinou frekvenci než původní laserový paprsek. Frekvenční posun je pak 

úměrný rychlosti částic (tzv. Dopplerův posun) [41]. 

Během měření se laserový paprsek rozdělí na dva. Zatímco jeden paprsek je nasměrován na 

vzorek, druhý je použit jako referenční paprsek. Rozptýlené světlo ze vzorku je kombinováno 

nebo opticky spojeno s referenčním paprskem pro stanovení Dopplerova posunu. Rychlost 
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částic je odvozena z Dopplerova posunu a zeta potenciál (ζ) je vypočítán pomocí Henryovy 

rovnice: 

 μe =
2εrε0ζf(K𝑎)

3η
 (1)  

kde μe je elektroforetická pohyblivost, εr relativní permitivita média, ε0 permitivita vakua, 

f(K𝑎) Henryova funkce a η dynamická viskozita vzorku [16; 41]. Při měření je důležité si 

uvědomit, že zeta potenciál je vlastnost citlivá na změny prostředí (např. pH, iontové síly, 

koncentrace) [41; 42]. 

Metoda elektroforetického rozptylu světla se často používá ve spojení s dynamickým rozptylem 

světla. Zetasizer je přístroj, který umožňuje charakterizovat částice pomocí těchto dvou 

metod [41].  
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Použité suroviny 

PLGA 5/5, Katedra farmaceutické technologie FaF UK 

Rhodamin B, Sigma-Aldrich – Merck, Praha 

Polyvinylalkohol, Sigma-Aldrich – Merck, Praha 

Poloxamer 407, Pluronic® F-127, Sigma-Aldrich – Merck, Praha 

Polyvinylalkohol, Sigma-Aldrich – Merck, Praha 

Cetylstearylsíran sodný, Sigma-Aldrich – Merck, Praha 

Cetrimid, Sigma-Aldrich – Merck, Praha 

Aceton, PENTA s.r.o., Chrudim  

Čištěná voda, Katedra farmaceutické technologie FaF UK  

Acetonitril, Sigma-Aldrich – Merck, Praha 

Fyziologický roztok pufrovaný fosfátem (PBS), tablety, Sigma-Aldrich – Merck, Praha 

Silikagel, Sigma-Aldrich – Merck, Praha 

Sephadex® G-75 Medium, Sigma-Aldrich – Merck, Praha 

Sephadex® G-100 Medium, Sigma-Aldrich – Merck, Praha 

6.1.1 PLGA 5/5 

V rámci této diplomové práce byla jako polymer pro přípravu nanočástic použita PLGA 5/5 

(obecná struktura PLGA – Obrázek č. 15). Jedná se o lineární polymer složený z monomerů 

kyseliny mléčné a kyseliny glykolové v poměru 50:50. 

Mn = 1700 g/mol  Mw = 2400 g/mol 
Mw/Mn (polydisperizita) = 1,41 

(Mn je průměrná číselná molární hmotnost, Mw průměrná hmotnostní molární hmotnost) [44] 

 

 

Obrázek č. 15: Obecná struktura PLGA 
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6.1.2 Rhodamin B 

Rhodamin B byl v této práci použit jako látka k enkapsulaci, zejména díky snadnému hodnocení 

pomocí spektrofotometrie. Má charakteristickou červeno-fialovou barvu a je rozpustný ve vodě. 

(Mr = 479,0) [45] 

 

Obrázek č. 16: Chemická struktura – Rhodamin B 

6.1.3 Stabilizátory 

Pluronic® F-127 (Mn = 12 600 g/mol, hydrofilně-lipofilní rovnováha HLB = 18–23) 

PVA (hydrolyzovaný z 87–89 %, Mn = 31 000–50 000 g/mol) 

CSSS (Mr = 717,0, HLB ≈ 40) 

CTAB (Mr = 364,5, HLB = 10)  

Byly použity jako stabilizátory ve formě vodného roztoku při přípravě nanočástic metodou 

nanoprecipitace a zároveň jako redispergační média po jednotlivých cyklech centrifugace.  

6.1.4 Rozpouštědla 

Aceton byl použit jako rozpouštědlo Rhodaminu B a polymeru PLGA 5/5 při přípravě organické 

fáze ve druhém kroku nanoprecipitace.  

Čištěná voda byla použita: 1) jako rozpouštědlo pro vodný roztok stabilizátoru (první krok 

nanoprecipitace), 2) redispergační médium při purifikaci nanočástic pomocí centrifugace, 

3) mobilní fáze při gelové chromatografii, 4) dialyzační médium, 5) na přípravu vzorku pro 

měření nanočástic na Zetasizeru. 

Acetonitril (ACN) byl použit jako rozpouštědlo nanočástic pro kvantifikaci Rhodaminu B pomocí 

spektrofotometrie a zároveň jako slepý vzorek při spektrofotometrii. 

0,01M PBS (pH 7,4 při 25 °C) byl použit pro bobtnání gelu (Sephadex G100, Sephadex G75), který 

tvořil stacionární fázi při purifikaci nanočástic pomocí gelové chromatografie. 
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6.2 Použité přístroje 

Analytické váhy Ohaus Discovery (Ohaus, Greifensee, Švýcarsko), max. 210 g, d = 0,1 mg  

Váhy Kern 440-53N (Kern, Balingen, Německo), max. 400 g, d = 0,01 g  

Centrifuga Micro 7 (Fischer Scientific, Hampton, USA)  

Magnetická míchačka IKA-WERKE RT 5 power, (IKA, Staufen, Německo) 100–1000 ot./min 

Spektrofotometr Specord 205, Analytik Jena (Jena, Německo)  

Zetasizer Nano ZS (Malvern Panalytical, Malvern, UK) 

Sušárna Memmert, MEMMERT GmbH + Co. KG (Schwabach, Německo) 
 

6.3 Použité metody 

6.3.1 Příprava nanočástic 

Příprava nanočástic, které byly dále využity v experimentech, probíhala metodou 

nanoprecipitace (teoreticky popsáno v kapitole 5.3.2.4).  

POSTUP: 

1) Příprava vodné fáze 

Vodnou fázi tvořilo vždy 10 ml vodného roztoku stabilizátoru. Pro přípravu nanočástic určených 

k purifikaci pomocí centrifugace byl použit vždy jeden ze čtyř stabilizátorů – Pluronic F127, PVA, 

CSSS nebo CTAB. Vodný roztok Pluronicu F127, PVA a CTAB byl použit v koncentracích 

0,1 % (m/V), 1 % (m/V) a 2 % (m/V), v případě CSSS byl použit vodný roztok v koncentracích 0,01 

% (m/V) a 0,025 % (m/V). Pro přípravu nanočástic, které byly následně purifikovány pomocí 

gelové chromatografie nebo dialýzy, byla vodná fáze vždy tvořena 0,1% vodným roztokem 

Pluronicu F127. Vodná fáze byla připravena navážením daného stabilizátoru a jeho následným 

rozpuštěním v čištěné vodě za stálého míchání na magnetické míchačce.  

2) Příprava organické fáze 

Organická fáze obsahovala polymer PLGA 5/5, Rhodamin B a aceton jako organické rozpouštědlo 

polymeru. Do vialky bylo na analytických vahách naváženo vždy 0,25 mg Rhodaminu 

B a 30,0 mg±0,05 mg polymeru PLGA 5/5. Následně byl tento obsah vialky rozpuštěn v 1 ml 

acetonu.  

3) Připravená organická fáze byla pomocí automatické pipety kontinuálně přidávána k vodné fázi 

za jejího stálého míchání na magnetické míchačce.  

4) Za stálého míchání na magnetické míchačce docházelo k utváření nanosuspenze a odpařování 

acetonu. Odpaření acetonu trvalo cca 120 min. 

5) Připravená nanosuspenze byla dále purifikována pomocí centrifugace, gelové chromatografie 

nebo dialýzy.  
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6.3.2 Centrifugace 

Připravená nanosuspenze byla rovnoměrně rozdělena do čtyř 2ml mikrozkumavek typu 

eppendorf a centrifugována 3 x 15 min při relativní centrifugační síle odpovídající 7200 g. Po 

každém z těchto cyklů byl z mikrozkumavky odebrán supernatant a nanočástice v sedimentu 

redispergovány v redispergačním médiu.  

Obsah dvou mikrozkumavek s nanočásticemi, stabilizovanými daným surfaktantem (Pluronic 

F127, PVA, CSSS nebo CTAB) v dané koncentraci (0,1 %, 1 % nebo 2 % v případě Pluronicu F127, 

PVA a CTAB, 0,01 % nebo 0,025 % v případě CSSS), byl redispergován v čištěné vodě, obsah 

dalších dvou mikrozkumavek pak v roztoku stabilizátoru ve stejné koncentraci, jako byl použit 

při přípravě.  Po třech cyklech centrifugace a redispergaci nanočástic v čištěné vodě/roztoku 

stabilizátoru bylo odebráno 50 µl nanosuspenze z každé ze dvou zkumavek daného vzorku pro 

měření na Zetasizeru.  

Nanočástice pak byly centrifugovány 15 min při 7200 rcf, aby se vzorek zakoncentroval, 

a separované nanočástice byly použity pro další měření. Sediment tvořený separovanými 

nanočásticemi na dně každé mikrozkumavky se rozpustil v 1 ml ACN. Obsah obou zkumavek 

s nanočásticemi stabilizovanými surfaktantem v dané koncentraci a redispergovanými ve 

stejném médiu byl vždy přenesen do jedné předem zvážené vialky. Dále proběhlo měření 

absorbance na spektrofotometru. 

6.3.3 Gelová chromatografie 

Gelovou chromatografií byly purifikovány PLGA 5/5 nanočástice stabilizované 0,1% Pluronicem 

F127. Mobilní fází byla čištěná voda, jako stacionární fáze byly vyzkoušeny gely Sephadex G100, 

Sephadex G75 a silikagel.  

Experimenty se všemi gely byly provedeny dvakrát. První experiment sloužil zejména k nastavení 

podmínek, zjištění časové náročnosti, v jakém čase se přibližně může očekávat eluce nanočástic, 

které frakce budou obsahovat nanočástice apod. Ve výsledcích jsou proto prezentovány pouze 

hodnoty získané během druhého experimentu. 

Příprava stacionární fáze: 3 g Sephadex G100 se nechaly nabobtnat ve 100 ml 0,01M PBS 

        3 g Sephadex G75 se nechaly nabobtnat v 75 ml 0,01M PBS  

                                               15 g silikagelu se nechalo nabobtnat v 50 ml čištěné vody 

Příprava kolony a průběh experimentu: U kolíku byrety byl nejdříve umístěn smotek vaty a asi 

0,5cm vrstva písku (mořský písek praný – velikost částic 0,1–0,5 mm, min. 90 %). Dále byla 

skleněná byreta naplněna gelem. Gel byl plněn opatrně po stěně byrety tak, aby se ve sloupci 

nevyskytovaly vzduchové bubliny. Následně se gel nechal usadit a voda odtéct až k hraně gelu. 

Přidala se další vrstva písku a celá kolona se několikrát promyla čištěnou vodou, aby se odstranily 

případné nečistoty. Voda nad kolonou se pak nechala odpustit, až byl meniskus u hranice písku, 

a dále byla přidána připravená nanosuspenze. Potom, co celý objem nanosuspenze penetroval 

přes vrstvu písku do gelu, byla doplňována mobilní fáze (čištěná voda). Eluent byl postupně 

jímán do 2ml mikrozkumavek typu eppendorf, které představovaly jednotlivé frakce. Z každé 
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liché frakce se odebralo 100 µl pro měření velikosti a indexu polydisperzity (PDI) na Zetasizeru, 

aby se zjistilo, které frakce obsahují separované nanočástice.  

Vybrané frakce pak byly centrifugovány 20 min při 7200 rcf, čímž došlo k zakoncentrování vzorku 

nanočástic. Odebral se supernatant, k sedimentu nanočástic se přidal 1 ml ACN a dále byla 

měřena absorbance těchto vzorků na spektrofotometru.  

6.3.4 Dialýza 

Dialýza byla vyzkoušena jako jedna z metod purifikace PLGA 5/5 nanočástic stabilizovaných 

0,1% Pluronicem F127.  

Dialyzačním médiem byla čištěná voda. Vzorek difundoval přes dialyzační trubici tvořenou 

semipermeabilní membránou z celulózy (Sigma-Aldrich; průměr trubice při naplnění 21 mm, 

plošná průměrná šířka trubice 33 cm) s MWCO 14000 g/mol, tak aby membránou mohl 

procházet ještě i volný Pluronic F127 (průměrná Mn = 12600 g/mol).   

Dialyzační trubice byla naplněna připravenou nanosuspenzí a utěsněna svorkami na obou 

koncích. Takto byla vložena do kádinky obsahující 800 ml čištěné vody. Kádinka byla umístěna 

na magnetické míchačce, tak aby se v celém objemu dialyzačního média udržoval stejný 

koncentrační gradient. Každých 10 min byl odebrán vzorek dialyzátu, u kterého se na 

spektrofotometru měřila absorbance při 556 nm proti slepému vzorku s čištěnou vodou. Potom, 

co se absorbance dvou po sobě odebraných vzorků lišila o méně než 5 %, byl experiment 

ukončen, protože bylo dosaženo osmotické rovnováhy. Dialyzační médium (čištěná voda) bylo 

vyměněno za nové každých 40 min, aby se udržel co možná největší koncentrační gradient. 

Po ukončení experimentu bylo 100 µl vzorku nanosuspenze odebráno pro měření na Zetasizeru 

a zbytek vzorku nacházející se v dialyzační trubici se umístil do 2ml mikrozkumavek typu 

eppendorf – jednalo se o 4 x 2 ml. Následně byly mikrozkumavky centrifugovány 20 min při 

7200 g a po centrifugaci byl odstraněn supernatant. Sediment v každé mikrozkumavce byl 

rozpuštěn v 1 ml ACN a celý tento objem přenesen do předem zvážené vialky. Dále probíhalo 

hodnocení měřením na spektrofotometru. 

6.3.5 Spektrofotometrie a kvantifikace enkapsulovaného Rhodaminu B 

Vzorky purifikovaných a separovaných nanočástic získané jednou ze zkoušených metod 

(centrifugací, gelovou chromatografií nebo dialýzou) byly vždy rozpuštěny v ACN, čímž došlo 

k uvolnění enkapsulovaného Rhodaminu B z polymerních nanočástic. Pomocí spektrofotometru 

Specord 205, Analytik Jena pak byla měřena absorbance těchto vzorků při vlnové délce 556 nm, 

tedy absorpčním maximu Rhodaminu B.  

Vzorek byl vždy přenesen z předem zvážené vialky/mikrozkumavky do kyvety (6030-UV, optická 

dráha 10 mm, Hellma Analytics) a měřen při vlnové délce 556 nm proti čistému ACN (slepý 

vzorek). Tímto způsobem byla získána hodnota absorbance vzorku, ze které byla za pomoci 

rovnice kalibrační přímky vypočítána koncentrace Rhodaminu B.   
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Rovnice kalibrační přímky: 

 y = 0,1558x – 0,0828 (2)  

kde y je naměřená hodnota absorbance a x je koncentrace enkapsulovaného Rhodaminu B. 

 

 

Obrázek č. 17: Kalibrační přímka Rhodaminu B v ACN 

 

Výsledná hmotnost enkapsulovaného Rhodaminu B (µg) ve vzorku se pak vypočítala 

z koncentrace enkapsulovaného Rhodaminu B (µg/ml) a známého objemu rozpouštědla. 

6.3.6 Výtěžnost polymeru a enkapsulační efektivita 

Po spektrofotometrickém měření byl vzorek přenesen z kyvety zpět do předem zvážené vialky 

a umístěn do sušárny do úplného vypaření ACN. Vialka s vysušeným polymerem a Rhodaminem 

B pak byla zvážena na analytických vahách. Naměřená hodnota po odečtení hmotnosti prázdné 

předem zvážené vialky a hmotnosti enkapsulovaného Rhodaminu B představuje množství 

získaného polymeru. 

Výtěžnost polymeru (z anglického recovery yield, RY) udává procentuální množství z celkové 

navážky PLGA 5/5 polymeru, které bylo reálně použito pro tvorbu stabilních nanočástic. 

 𝑅𝑌 =
𝑚 (získaný polymer po vysušení)

𝑚 (navážka polymeru)
∗  100 % (3)  
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Enkapsulační efektivita (z anglického encapsulation efficiency, EE) udává, kolik procent navážky 

Rhodaminu B se reálně enkapsulovalo do polymerních nanočástic. 

 𝐸𝐸 =
𝑚 (enkapsulovaný Rhodamin B)

𝑚 (navážka Rhodaminu B)
∗  100 % (4)  

6.3.7 Charakterizace nanočástic na Zetasizeru 

Na Zetasizeru byly zjišťovány tyto parametry purifikovaných nanočástic: průměrná velikost, PDI 

a zeta potenciál. Vzorek pro měření na Zetasizeru byl připraven tak, že k 100 µl purifikované 

suspenze nanočástic byly přidány 4 ml čištěné vody.  

Měření průměrné velikosti a PDI nanočástic na Zetasizeru probíhalo v 2,5ml plastových kyvetách 

metodou dynamického rozptylu světla (teoreticky popsáno v kapitole 5.5.1.1). Pro měření zeta 

potenciálu byly použity speciální kyvety s kapilárou a elektrodami (DTS 1060; Malvern). Do 

kapiláry byl umístěn vzorek pomocí injekční stříkačky tak, aby v kyvetě nebyly vzduchové 

bubliny. Použitá metoda je metoda elektroforetického rozptylu světla (popsána v kapitole 

5.5.2.1). Měření na Zetasizeru probíhalo při teplotě 25 °C. 
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7. VÝSLEDKY A DISKUZE 

V této kapitole jsou prezentovány a diskutovány výsledky získané purifikací připravené 

nanosuspenze třemi metodami – centrifugací, gelovou chromatografií a dialýzou. Cílem bylo 

nalézt optimální metodu a její podmínky pro purifikaci a separaci PLGA nanočástic připravených 

nanoprecipitací. 

Efektivita jednotlivých purifikačních metod je porovnána zejména stran výtěžnosti (hodnoty EE, 

RY). Porovnány jsou také charakteristiky získaných nanočástic (velikost, PDI a zeta potenciál). 

7.1 Centrifugace 

Cílem prováděné experimentální práce bylo ověřit vhodnost jednotlivých stabilizátorů 

nanosuspenze z hlediska jejich schopnosti stabilizovat nanočástice, které jsou vystavované 

relativně velkému fyzickému stresu při procesu centrifugace. Z toho důvodu byly podmínky této 

separační/purifikační metody zvoleny jednotně pro všechny šarže nanočástic prováděné 

s jednotlivými stabilizátory. Hodnoty rychlosti otáčení (7200 rcf) představovaly maximální výkon 

použité centrifugy. 

Nanočástice purifikované centrifugací byly připraveny vždy za stabilizace jednoho ze 

surfaktantů – Pluronicu F127, PVA, CTAB nebo CSSS. Stabilizátory F127, PVA a CTAB byly použity 

v koncentracích 0,1 %, 1 % a 2 %, CSSS pak v koncentracích 0,01 % a 0,025 %. Zvolené 

koncentrace jsou takové, aby nebyla překročena kritická micelární koncentrace. Jako 

redispergační média během centrifugace byla vyzkoušena čištěná voda a roztok daného 

stabilizátoru v odpovídající koncentraci. Zvolené stabilizátory byly vybrány jako zástupci 

PEGylovaného stabilizátoru (Pluronic F127), polymerního stabilizátoru (PVA), kationického 

(CTAB) a anionického (CSSS). 

V grafech jsou uváděny výsledky centrifugovaných nanočástic se stabilizátorem CTAB pouze 

v koncentracích 0,1 % a 1 %, a to jenom pokud byl redispergačním médiem roztok stabilizátoru. 

Je to proto, že ostatní nanočástice s CTAB se z důvodu nestability nepodařilo purifikovat. Již po 

dvou cyklech centrifugace totiž ireverzibilně agregovaly, a sediment se tak nepodařilo 

rozdispergovat.  

7.1.1 Index polydisperizity 

PDI vyjadřuje rozsah distribuce velikosti částic. Cílem purifikace a separace je získat částice 

s úzkou distribucí velikosti, kdy je zaručeno, že během samotného procesu purifikace nedochází 

k agregaci částic do větších celků. Toto je celkem častým problémem při nevhodně zvoleném 

postupu (například příliš velká hodnota gravitačního zrychlení nebo dlouhý čas). Dle [16] lze za 

monodisperzní považovat soustavu s hodnotou PDI menší než 0,200. Hodnoty PDI nižší než 

0,200, a tedy vyhovující, se podařilo naměřit téměř u všech centrifugovaných vzorků (Obrázek 

č. 18).  

Nevyhovující PDI vykazovaly pouze nanočástice s CSSS redispergované v roztoku stabilizátoru 

(v případě vzorku s 0,01% CSSS byl PDI 0,256, v případě 0,025% CSSS pak 0,296). Nanočástice 
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s CSSS částečně ireverzibilně agregovaly, proto vyšší hodnoty PDI pravděpodobně zapříčinila 

přítomnost agregátů ve vzorku. CSSS tedy pravděpodobně funguje jako jakýsi přemosťující 

agens, kdy jeho nižší molekulová hmotnost a velká povrchová aktivita vede k nadměrné 

kumulaci na povrchu částic. Fluidita takové povrchové vrstvy je značná a může docházet k jejímu 

spojování u jednotlivých nanočástic při centrifugaci. 

 

Obrázek č. 18: Porovnání hodnot PDI centrifugovaných nanočástic v závislosti na typu 
a koncentraci stabilizátoru a typu redispergačního média 

 

Obecně lze říci, že PDI byl nižší u nanočástic redispergovaných v čištěné vodě než u stejných 

nanočástic redispergovaných v roztoku stabilizátoru. Výjimkou je vzorek s 1% Pluronicem F127 

a 0,1% PVA, u kterých byly hodnoty PDI nižší v případě stabilizátoru jako redispergačního média. 

U CTAB toto srovnání hodnot PDI vzorků se stejnou koncentrací stabilizátoru ale odlišným 

redispergačním médiem provést nelze, protože nanočástice s CTAB redispergované ve vodě 

nebyly při centrifugaci stabilní a ireverzibilně agregovaly. Vůbec nejnižší hodnoty PDI byly 

naměřeny u vzorků s PVA a pohybovaly se v rozmezí 0,020 až 0,069.  

7.1.2 Velikost nanočástic 

Hodnoty velikosti centrifugovaných nanočástic jsou znázorněny na Obrázku č. 19. Centrifugací 

se podařilo v závislosti na použitém stabilizátoru a redispergačním médiu purifikovat PLGA 5/5 

nanočástice s velikostí od 139,9 nm (nanočástice s 2% Pluronicem F127 redispergované 

v čištěné vodě) do 266,5 nm (nanočástice s 0,025% CSSS redispergované v roztoku stabilizátoru). 

U nanočástic s Pluronicem F127 je patrný trend snižování velikosti částic se zvyšující se 

koncentrací stabilizátoru. Naproti tomu u dalších stabilizátorů je trend spíše opačný (PVA, CTAB) 
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nebo nelze jasně určit (částice s CSSS). Projevil se tedy vliv typu stabilizátoru i jeho koncentrace 

na velikost nanočástic. 

 

 

Obrázek č. 19: Porovnání velikosti centrifugovaných nanočástic v závislosti na typu 
a koncentraci stabilizátoru a typu redispergačního média 

 

Nanočástice s Pluronicem F127, PVA a CSSS redispergované v roztoku daného stabilizátoru 

vykazují vždy větší velikost než ty redispergované v čištěné vodě. To může být dané vymýváním 

stabilizátoru z povrchu částic během opakovaných cyklů centrifugace. Pro nanočástice s CTAB 

toto porovnání bohužel provést nelze s ohledem na jejich agregaci. Rozdíl ve velikosti 

nanočástic, které se liší pouze použitým redispergačním médiem, však není nijak zásadní. Nelze 

říci, zda je PVA či poloxamer (Pluronic F127) vhodnější, protože uvedené rozdíly jsou dány spíše 

vlivem na velikost částic během jejich tvorby než při procesu jejich purifikace. Obecně lze říci, že 

vyšší molekulová hmotnost stabilizátoru je pro práci s nanočásticemi výhodou.  

Jediný výraznější rozdíl ve velikosti nanočástic v závislosti na redispergačním médiu byl 

zaznamenán u nanočástic s CSSS – v 0,01% koncentraci CSSS tento rozdíl činil 21,9 nm, v 0,025% 

koncentraci byl tento rozdíl 46,4 nm. Zřetelně vyšší hodnoty velikosti nanočástic s CSSS 

redispergovaných v roztoku stabilizátoru patrně souvisí s přítomností agregátů v těchto 

vzorcích, která se projevila vyšší průměrnou velikostí nanočástic. Přítomnost agregátů naznačují 

i vyšší hodnoty PDI (PDI = 0,256 v koncentraci CSSS 0,01 %, respektive 0,296 v koncentraci 

0,025 % – Obrázek č. 18).  
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7.1.3 Zeta potenciál 

Aby se disperze dala pokládat za elektrostaticky stabilní, a nedocházelo tak k agregaci částic, 

absolutní hodnota zeta potenciálu by měla být vyšší než 30 mV (tedy ±30 mV). Nicméně 

stabilita koloidních nanosystémů není dána pouze elektrostatickými parametry, ale také dalšími 

faktory, jako je přítomnost surfaktantů, které zvyšují sterickou stabilitu [16]. Proto například 

nanočástice s PVA jako stabilizátorem nemůžeme považovat automaticky za nestabilní, i když 

hodnoty zeta potenciálu v žádné koncentraci PVA nepřesáhly –30 mV (Obrázek č. 20).  

 

 

Obrázek č. 20: Porovnání hodnot zeta potenciálu centrifugovaných nanočástic 
v závislosti na typu a koncentraci stabilizátoru a typu redispergačního média 

 

V případě nanočástic s Pluronicem F127 a PVA (neiontové polymerní surfaktanty), které 

byly redispergovány v roztoku stabilizátoru, je možné se zvyšující se koncentrací stabilizátoru 

pozorovat trend maskování zeta potenciálu – jeho posun k neutrálním hodnotám. Zejména 

nanočástice s PVA tento fenomén jasně ukazují. Neutrální náboj je pro nanočástice výhodný, jak 

vyplývá z [28]. Řetězce polymerních neiontových surfaktantů navázáné na povrch nanočástic 

totiž umožňují takzvaný stealth efekt – díky sterickému bránění a neutrálnímu náboji zpomalují 

opsonizaci a zabraňují RES rozpoznávat a odstraňovat částice z krevního oběhu [28].  
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Zeta potenciál nanočástic s Pluronicem F127 a PVA redispergovaných v čištěné vodě se, na rozdíl 

od těch redispergovaných v roztoku stabilizátoru, s koncentrací stabilizátoru téměř neměnil. 

Jeho hodnota průměrně dosahovala −44,2 mV v případě Pluronicu F127 jako stabilizátoru, 

v případě PVA pak průměrně −24,5 mV. U vzorků s CSSS lze pozorovat, že pokud byl CSSS 

i redispergačním médiem, tak zeta potenciál měl zápornější hodnotu, než tomu bylo u stejného 

vzorku redispergovaného v čištěné vodě. Potvrdil se tedy vliv dispergačního média na hodnoty 

zeta potenciálu, jak vyplývá z Henryovy rovnice (1). 

Zeta potenciál nanočástic s CSSS jako stabilizátorem nabýval se zvyšující se koncentrací 

stabilizátoru zápornějších hodnot, což se dalo předpokládat vzhledem k jeho aniontovému 

charakteru. Obdobně zeta potenciál nanočástic s CTAB (kationtový surfaktant) dosahoval s vyšší 

koncentrací stabilizátoru kladnějších hodnot. To potvrdilo hypotézu zvýšené kumulace 

iontových povrchově aktivních látek na povrchu částic. Tato kumulace má přímý vliv na hodnoty 

zeta potenciálu. 

7.1.4 Enkapsulační efektivita a výtěžnost polymeru 

Nejvyšších hodnot EE (Obrázek č. 21) bylo dosaženo při použití stabilizátoru Pluronic F127 

v koncentraci 0,1 % – v případě čištěné vody jako redispergačního média byla EE získaných 

nanočástic 98,74 %, v případě 0,1% roztoku Pluronicu F127 jako redispergačního média pak 

87,68 %. Pro nanočástice se stabilizátorem Pluronic F127 platí, že s jeho zvyšující se koncentrací 

klesá EE, a to v případě redispergace nanočástic v čištěné vodě i roztoku stabilizátoru. To samé 

platí i pro PVA, kde z trendu vybočuje pouze hodnota EE nanočástic s 2% PVA redispergovaných 

v čištěné vodě. 

 

Obrázek č. 21: Hodnoty EE centrifugovaných nanočástic v závislosti na typu 
a koncentraci stabilizátoru a typu redispergačního média 
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Z Obrázku č. 21 je patrné, že redispergační médium použité během centrifugace ovlivňuje 

výslednou hodnotu EE. U nanočástic se stabilizátory Pluronic F127 a PVA lze při použití čištěné 

vody jako redispergačního média pozorovat vyšší hodnoty EE než v případě stejných částic 

redispergovaných v roztoku stabilizátoru. Dá se předpokládat, že značný vliv na to má viskozita 

redispergačního média – ve viskóznějším prostředí částice během centrifugace nesedimentují 

dostatečně efektivně. Při použití roztoku stabilizátoru jako redispergačního média tak 

nanočástice více zůstávaly v supernatantu, který se odstranil po každém cyklu centrifugace, 

a docházelo ke ztrátám nanočástic a následně nižším hodnotám EE. Pro nanočástice připravené 

s Pluronicem F127 a PVA se tedy ukazuje, že pro dosažení vyšších hodnot EE je vhodné během 

centrifugace použít jako redispergační médium čištěnou vodu. 

Velmi nízké hodnoty EE byly zjištěny u nanočástic s CSSS a CTAB jako stabilizátory. V případě 

nanočástic s CSSS na tom zjevně měly velký podíl značné ztráty během centrifugace. Nanočástice 

s CSSS v obou koncentracích totiž po každém cyklu centrifugace z části ireverzibilně agregovaly. 

Suspenze rozdispergovaných nanočástic s CSSS byla proto přenesena vždy do nové 

mikrozkumavky, ve které proběhl další cyklus centrifugace, a nerozdispergovatelný sediment 

tak představoval významné ztráty. Při použití CTAB jako stabilizátoru byly během centrifugace 

stabilní nanočástice s 0,1% a 1% CTAB redispergované v roztoku stabilizátoru. Z nízkých hodnot 

EE je ale jasné, že ani CTAB není vhodný stabilizátor pro enkapsulaci Rhodaminu B do PLGA 5/5 

nanočástic a jejich následnou centrifugaci. Samotné použití nízkomolekulárních ionogenních 

surfaktantů také negativně ovlivňuje proces enkapsulace Rhodaminu B do PLGA nanočástic. Je 

to patrné z porovnání hodnot RY a EE pro vzorky s těmito látkami, kdy hodnoty EE se blíží nule, 

zatímco ve vzorku je přítomna PLGA v nezanedbatelném množství.  

 

Obrázek č. 22: Hodnoty RY centrifugovaných nanočástic v závislosti na typu 
a koncentraci stabilizátoru a typu redispergačního média 
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Hodnoty RY nanočástic purifikovaných centrifugací shrnuje Obrázek č. 22. Pokud byl během 

centrifugace použit roztok stabilizátoru jako redispergační médium, tak nanočástice 

s Pluronicem F127 a CSSS vykazují vyšší hodnoty RY než při redispergaci v čištěné vodě. Projevil 

se tady protektivní vliv stabilizátoru a podařilo se tak dosáhnout poměrně vysokých hodnot RY 

i při vyšších koncentracích stabilizátoru. Při použití Pluronicu F127 korelují hodnoty EE 

s hodnotami RY pouze v případě redispergace čištěnou vodou. To lze vysvětlit tak, že vyšší 

koncentrace stabilizátoru negativně ovlivňuje enkapsulaci Rhodaminu B. Zároveň se také 

ukazuje, že Rhodamin B enkapsulovaný v přítomnosti vyšší koncentrace poloxameru (Pluronic 

F127) je vázaný především v povrchové vrstvě než v samotném PLGA a dochází k jeho rychlému 

uvolnění již během centrifugace. Použití vyšších koncentrací tohoto stabilizátoru se tak ukazuje 

jako nevýhodné. Pro nanočástice s PVA se k dosažení vyšších hodnot RY ukazuje výhodnější 

použít jako redispergační médium čištěnou vodu.  

Nejvyšší hodnota RY vůbec byla naměřena při stabilizaci PLGA 5/5 nanočástic 1% Pluronicem 

F127, které byly redispergovány v roztoku stabilizátoru (RY = 58,53 %). V případě použití čištěné 

vody jako redispergačního média měly nejvyšší hodnotu RY nanočástice stabilizované 

0,1% Pluronicem F127 (RY = 52,24 %). 

I přes velmi nízké hodnoty EE měly nanočástice s CTAB a CSSS relativně srovnatelné hodnoty RY 

s ostatními stabilizátory, zejména tedy jestliže byl redispergačním médiem roztok stabilizátoru 

(hodnoty RY pak byly vyšší než 30 %). 

7.1.5 Shrnutí výsledků centrifugace 

Všechny parametry centrifugovaných nanočástic prezentuje Tabulka č. 1. 

Surfaktanty s nižší molekulovou hmotností, ať už aniontového (CSSS) nebo kationového (CTAB) 

charakteru, se neosvědčily jako vhodné pro dostatečnou stabilizaci koloidních systémů, protože 

během centrifugace často ireverzibilně agregovaly. Zejména hodnoty EE byly velmi nízké, ať už 

z důvodu agregace nanočástic a následným ztrátám nebo zřejmě nedostatečné 

enkapsulace Rhodaminu B do těchto nanočástic.  

Polymerní neiontové surfaktanty (Pluronic F127, PVA) se prokázaly jako mnohem vhodnější 

stabilizátory koloidních systémů. Navázáním jejich dlouhých polymerních řetězců na povrch 

nanočástic dochází ke sterické stabilizaci. Se zvyšující se koncentrací PVA a Pluronicu F127 

dochází při redispergaci nanočástic v roztoku surfaktantu k maskování zeta potenciálu, čímž se 

zároveň stávají méně nápadné pro RES. Naopak je ale vyšší koncentrace těchto stabilizátorů 

spojena s nižšími hodnotami EE, což už tak výhodné není. 

Hodnoty EE a RY jsou také ovlivněny redispergační médiem použitým během centrifugace. Pro 

vyšší hodnoty EE je žádoucí v případě nanočástic stabilizovaných Pluronicem F127 a PVA použít 

jako redispergační médium čištěnou vodu (patrně souvisí s nižší viskozitou média a následnou 

efektivnější sedimentací nanočástic). Vyšších hodnot RY bylo dosaženo u Pluronicu F127 a CSSS 

při použití čištěné vody jako redispergačního média, u PVA naopak v případě roztoku 

stabilizátoru jako redispergačního média. Užší distribuci velikosti měli až na výjimky nanočástice 

redispergované v čištěné vodě. 
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Tabulka č. 1: Shrnutí parametrů nanočástic získaných centrifugací 

Stabilizátor 
Redispergační 

médium 
Velikost 

[nm] 
PDI 

Zeta potenciál 
[mV] 

% EE % RY 

0,1% Pluronic F127 
čištěná voda 165,9 0,050 –43,7 98,74 52,24 

0,1% Pluronic F127 169,0 0,069 –44,2 87,68 53,46 

1% Pluronic F127 
čištěná voda 159,7 0,078 –44,7 48,86 38,74 

1% Pluronic F127 168,0 0,070 –35,2 34,93 58,53 

2% Pluronic F127 
čištěná voda 139,9 0,076 –44,2 18,62 20,63 

2% Pluronic F127 150,6 0,120 –34,8 6,64 50,18 

0,1% PVA 
čištěná voda 201,7 0,040 –25,0 83,59 51,44 

0,1% PVA 212,2 0,020 –21,4 79,86 49,87 

1% PVA 
čištěná voda 198,5 0,023 –23,5 37,70 28,54 

1% PVA 204,3 0,069 –16,7 14,00 18,41 

2% PVA 
čištěná voda 220,5 0,042 –24,9 51,97 33,81 

2% PVA 229,2 0,056 –11,7 12,47 19,75 

0,01% CSSS 
čištěná voda 229,9 0,109 –13,0 1,48 17,62 

0,01% CSSS 251,8 0,256 –54,1 1,72 30,80 

0,025% CSSS 
čištěná voda 220,1 0,109 –38,2 1,75 24,61 

0,025% CSSS 266,5 0,296 –57,1 2,15 36,42 

0,1% CTAB 
čištěná voda nestabilní – – – – 

0,1% CTAB 152,5 0,087 17,6 0,95 35,02 

1% CTAB 
čištěná voda nestabilní – – – – 

1% CTAB 155,1 0,080 47,3 0,95 33,39 

2% CTAB 
čištěná voda nestabilní – – – – 

2% CTAB nestabilní – – – – 

 

Další experimenty (gelová chromatografie a dialýza) byly provedeny s nanočásticemi 

stabilizovanými 0,1% Pluronicem F127, protože centrifugací těchto částic se podařilo dosáhnout 

nejvyšší hodnoty EE a zároveň vykazovaly vysoké výtěžnosti polymeru (druhá nejvyšší hodnota 

RY).  
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7.2 Gelová chromatografie 

Gelová chromatografie byla použita jako purifikační a separační metoda připravené 

nanosuspenze s PLGA 5/5 nanočásticemi stabilizovanými 0,1% Pluronicem F127. Experimenty 

byly provedeny se třemi různými gely (silikagel, Sephadex G100 a Sephadex G75) představujícími 

stacionární fázi. 

Při použití silikagelu jako stacionární fáze se nanočástice nepodařilo separovat (délka kolony 

24 cm, celkový čas separace 165 min). Některé frakce získané během gelové chromatografie sice 

po centrifugaci obsahovaly sediment, ten byl však nerozpustný v ACN, tudíž se nejednalo o 

polymerní nanočástice. Pravděpodobně šlo o nějaké nečistoty z kolony nebo silikagelu. Lze 

předpokládat, že nanočástice interagovaly se stacionární fází a zůstaly uvnitř kolony. Sloupcová 

chromatografie s použitím silikagelu je tedy nevhodná. 

Tabulka č. 2 shrnuje parametry gelové chromatografie (délka kolony, celkový čas apod.) s gely 

Sephadex G100 a Sephadex G75 představujícími stacionární fázi. 

 

Tabulka č. 2: Parametry gelové chromatografie při použití Sephadexu G100 
a Sephadexu G75 jako stacionárních fází 

Stacionární fáze 
Velikost částic 

gelu [µm] 
Frakcionační 

rozsah Mr 

Délka 
kolony 

[cm] 

Průtok mobilní 
fáze [ml/min]* 

Celkový čas 
[min]** 

Sephadex G100 100–310 4000–150000 22 1 140 

Sephadex G75 90–280 3000–80000 18 2 65 

 

* průtok mobilní fáze při stejném pootevření kolíku byrety v experimentech s oběma gely 

** celkovým časem je míněn čas od přidání nanosuspenze do ukončení experimentu (poté, co celý 

vzorek prošel kolonou) 

 

Pro představu jsou přiloženy obrázky (Obrázek č. 23 a Obrázek č. 24) znázorňující průběh 

purifikace nanočástic v čase pomocí metody gelové chromatografie s gely Sephadex G100 

a Sephadex G75.  



47 

 

 

Obrázek č.23: Průběh gelové chromatografie v čase – Sephadex G100 

 

 

Obrázek č. 24: Průběh gelové chromatografie v čase – Sephadex G75 
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Při použití Sephadexu G100 byly nanočástice obsaženy ve frakcích 11–18. V experimentu se 

Sephadexem G75 se nanočástice nacházely ve frakcích 11–20. V tabulkách č. 3 (Sephadex G100) 

a č. 4 (Sephadex G75) je zaznamenán retenční čas, eluční objem, velikost nanočástic a PDI 

u jednotlivých frakcí. Pro zjištění přítomnosti nanočástic ve frakcích byly na Zetasizeru měřeny 

pouze liché frakce, proto jsou hodnoty velikosti nanočástic a PDI uvedeny pouze u nich. Na 

Obrázcích č. 25 a 26 jsou frakce obsahující nanočástice zachyceny po odpaření ACN.  

Tabulka č. 3: Sephadex G100 – frakce obsahující nanočástice 

Frakce 
Retenční 
čas [min] 

Eluční 
objem [ml] 

Velikost 
[nm] 

PDI 

11 22 22 160,5 0,095 

12 24 24 – – 

13 26 26 151,4 0,074 

14 28 28 – – 

15 30 30 144,2 0,104 

16 32 32 – – 

17 34 34 138,1 0,197 

18 36 36 – – 

 

 

Obrázek č. 25: Sephadex G100 – frakce obsahující nanočástice po odpaření ACN 

 

Tabulka č. 4: Sephadex G75 – frakce obsahující nanočástice 

Frakce 
Retenční čas 

[min] 
Eluční objem 

[ml] 
Velikost 

[nm] 
PDI 

11 11 22 182,0 0,112 

12 12 24 – – 

13 13 26 185,6 0,085 

14 14 28 – – 

15 15 30 184,2 0,086 

16 16 32 – – 

17 17 34 187,1 0,102 

18 18 36 – – 

19 19 38 185,2 0,182 

20 20 40 – – 
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Obrázek č. 26: Sephadex G75 – frakce obsahující nanočástice po odpaření ACN 

 

Při purifikaci nanosuspenze v koloně naplněné gelem Sephadex G100 došlo k velikostně 

selektivní separaci – nejdříve se eluovaly větší nanočástice a postupně velikost eluovaných 

nanočástic v čase klesala (Tabulka č. 3). Naopak v experimentu při použití Sephadexu G75 

obsahovaly všechny vybrané frakce nanočástice s téměř stejnou průměrnou velikostí (Tabulka 

č. 4). Délka kolony byla přece jenom v případě Sephadexu G75 kratší a průtok mobilní fáze vyšší, 

což mohlo přispět k tomu, že separace byla v tomto případě velikostně neselektivní. 

Obrázky č. 27 a č. 28 zaznamenávají závislost kumulativního množství získaných nanočástic 

(v mg) po odpaření ACN na čase (čas přidání nanosuspenze do kolony t = 0 min). Na těchto 

grafech lze vidět, že při použití Sephadexu G75 se podařilo separovat větší množství nanočástic 

než v případě Sephadexu G100. To se pak projevilo i na vyšších hodnotách EE a RY v případě 

Sephadexu G75.  

 

 

Obrázek č. 27: Sephadex G100 – závislost kumulativního množství nanočástic po 
odpaření ACN na čase 
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Obrázek č. 28: Sephadex G75 – závislost kumulativního množství nanočástic po 
odpaření ACN na čase 

 

Na Obrázcích č. 29 a č. 30 je zobrazena hmotnost nanočástic po odpaření ACN v dané frakci 

a zároveň množství Rhodaminu B obsažené v těchto nanočásticích. Z množství Rhodaminu B 

obsaženého v nanočásticích je zřejmé, že v případě Sephadexu G100 nebude hodnota EE tak 

vysoká jako u Sephadexu G75. U obou gelů se největší množství nanočástic eluovalo ve frakcích 

14 a 15, zachycených v objemu 26–30 ml od přidání nanosuspenze (jímány v případě Sephadexu 

G100 v čase t = 26–30 min, v případě Sephadexu G75 v čase t = 13–15 min). 

 

 

Obrázek č. 29: Sephadex G100 – hmotnost nanočástic po odpaření ACN v jednotlivých 
frakcích a množství Rhodaminu B v nich obsažené 
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Obrázek č. 30: Sephadex G75 – hmotnost nanočástic po odpaření ACN v jednotlivých 
frakcích a množství Rhodaminu B v nich obsažené 

 

Tabulka č. 5 prezentuje celkové hodnoty RY a EE nanočástic ze všech vybraných frakcí získaných 

gelovou chromatografií při použití gelů Sephadex G100 a Sephadex G75 jako stacionární fáze. 

Tabulka č. 5: Gelová chromatografie – celkové hodnoty RY a EE 

Stacionární fáze RY [%] EE [%] 

Sephadex G100 55,92 7,76 

Sephadex G75 88,94 32,35 

 

Značně vyšší hodnoty EE se podařilo získat purifikací nanočástic v koloně se Sephadexem G75 

(EE = 32,35 %), v případě Sephadexu G100 byla hodnota EE pouze 7,76 %. Důvod je 

pravděpodobně ten, že v případě Sephadexu G100 zůstávaly nanočástice v koloně déle, proto 

mohlo docházet k uvolňování Rhodaminu B a hodnota EE je tak nižší. 
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7.3 Dialýza 

Dialýza jako purifikační metoda byla realizována s PLGA 5/5 nanočásticemi stabilizovanými 

0,1% Pluronicem F127. Dialyzační proces, od umístění dialyzační trubice s nanosuspenzí do 

dialyzačního média po ukončení experimentu, trval 280 min. Celková spotřeba dialyzačního 

média (čištěné vody) během dialyzačního procesu byla 4000 ml. 

Tabulka č. 6 shrnuje hodnoty RY, EE a další parametry nanočástic získaných při purifikaci 

v dialyzační trubici. Poměrně vysoká je hodnota EE (70,31 %) vzhledem k celkovému času 

dialyzačního procesu (280 min). V čase totiž může postupně docházet k uvolňování 

Rhodaminu B z nanočástic. 

 

Tabulka č. 6: Hodnoty RY, EE a parametry nanočástic purifikovaných metodou dialýzy 

RY [%] EE [%] 
Velikost 

[nm] 
PDI 

Zeta potenciál 
[mV] 

69,74 70,35 167,8 0,105 –36,2 

 

Výsledky v kontextu ostatních purifikačních metod jsou diskutovány v následující kapitole. 
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7.4 Purifikace nanočástic stabilizovaných 0,1% Pluronicem F127 

Na Obrázku č. 31 jsou prezentovány hodnoty RY a EE PLGA 5/5 nanočástic stabilizovaných 

0,1% Pluronicem F127, které byly purifikovány jednou ze zvolených metod (centrifugace, gelová 

chromatografie a dialýza). Hodnoty RY se v závislosti na použité purifikační metodě pohybovaly 

od 52,24 % do 88,94 %. Významné rozdíly lze pozorovat v hodnotách EE – od 7,76 % do 98,74 %. 

Realizovaná purifikační metoda tedy měla zcela zásadní vliv na hodnoty EE, zatímco hodnoty RY 

se výrazně neměnily (vybočuje pouze metoda gelové chromagrafie se stacionární 

fází Sephadexem G75 – RY = 88,94 %). 

Nejnižších hodnot EE bylo dosaženo při purifikaci nanočástic gelovou chromatografií. Možné 

vysvětlení nabízí [46], kde jsou porovnávány hodnoty EE niosomů s enkapsulovaným 

Rhodaminem B purifikovaných gelovou chromatografií a dialýzou. Nízké hodnoty EE při gelové 

chromatografii jsou přičítány mechanickému narušení částic při průchodu kolonou, uvolnění 

Rhodaminu B a následné snížené hodnoty EE.  

Nejvyšších hodnot EE bylo dosaženo centrifugací nanočástic. Nižší hodnoty EE dosažené při 

dialýze oproti centrifugaci pravděpodobně souvisí s časovou délkou purifikačního procesu – 

Rhodamin B se postupně uvolňuje z nanočástic a výsledné hodnoty EE jsou pak nižší. 

 

 

Obrázek č. 31: Srovnání hodnot RY a EE nanočástic stabilizovaných 0,1% Pluronicem 
F127 dosažených jednotlivými purifikačními metodami 

 

Tabulka č. 7 prezentuje velikosti a PDI purifikovaných nanočástic v závislosti na použité 

purifikační metodě. Nejužší distribuce velikosti částic se podařilo docílit centrifugací, konkrétně 

při redispergaci nanočástic v čištěné vodě (PDI = 0,050). Nejvyšší PDI vykazovaly některé frakce 
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nanočástic purifikovaných gelovou chromatografií. Velikost nanočástic závisí především na 

metodě a parametrech přípravy – téměř totožnou velikost vykazují nanočástice purifikované 

centrifugací a dialýzou. Velikost nanočástic získaných gelovou chromatografií se Sephadexem 

G75 jako stacionární fází se odchyluje od ostatních metod – je o něco větší a pohybuje se 

v rozmezí 182,0–187,1 nm v závislosti na frakci. Gelovou chromatografií v koloně se 

Sephadexem G100 se podařilo dosáhnout velikostně selektivní separace. 

 

Tabulka č. 7: Parametry nanočástic stabilizovaných 0,1% Pluronicem F127 v závislosti 
na purifikační metodě 

Purifikační metoda 
Velikost 

nanočástic [nm] 
PDI 

Centrifugace 
redispergace voda 

165,9 0,050 

Centrifugace 
redispergace 

0,1% Pluronic F127 
169,0 0,069 

Gelová chromatografie 
Sephadex G100 

138,1–160,5* 0,074–0,197* 

Gelová chromatografie 
Sephadex G75 

182,0–187,1* 0,085–0,182* 

Dialýza 167,8 0,105 

* rozmezí hodnot v závislosti na frakci 

 

Po porovnání hodnot EE a RY, parametrů nanočástic a zvážení dalších aspektů purifikačních 

metod, se pro nanočástice stabilizované 0,1% Pluronicem F127 jako nejvýhodnější purifikační 

metoda ukazuje centrifugace s redispergačním médiem čištěnou vodou. Touto metodou totiž 

bylo docíleno nejvyšší hodnoty EE, purifikované nanočástice vykazovaly nejužší distribuci 

velikosti částic (PDI = 0,050) a proces centrifugace trval nejkratší čas. 
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8. ZÁVĚR 

Realizovány a porovnávány byly tři purifikační metody (centrifugace, gelová chromatografie 

a dialýza) s cílem nalézt optimální metodu a její podmínky pro purifikaci PLGA nanočástic. 

Pro centrifugaci byly připraveny PLGA 5/5 nanočástice s enkapsulovaným Rhodaminem B 

stabilizované vždy jedním ze čtyř surfaktantů (Pluronic® F-127, PVA, CSSS nebo CTAB) v daných 

koncentracích. Centrifugací takto připravených nanočástic se došlo k závěru, že PLGA 5/5 

nanočástice stabilizované iontovými surfaktanty s nižší molekulovou hmotností (CSSS, CTAB) 

nejsou pro centrifugaci dostatečně stabilní a ireverzibilně agregují. Naopak neiontové polymerní 

surfaktanty (Pluronic® F-127, PVA) jsou pro stabilizaci mnohem vhodnější. Nižší koncentrace 

těchto stabilizátorů a použití čištěné vody jako redispergačního média je spojeno s vyššími 

hodnotami EE. Nejvyšších hodnot EE mezi centrifugovanými nanočásticemi dosahovaly 

nanočástice stabilizované 0,1% Pluronicem® F-127. Nejvyšší hodnota RY (58,52 %) byla 

zaznamenána při použití 1% Pluronicu® F-127 jako stabilizátoru i redispergačního média. 

Srovnáním parametrů PLGA 5/5 nanočástic stabilizovaných 0,1% Pluronicem® F-127, které byly 

purifikovány třemi různými metodami, bylo zjištěno, že realizovaná purifikační metoda má 

zásadní vliv na výslednou hodnotu EE. Nejvyšší hodnota EE (98,74 %) byla dosažena centrifugací 

při redispergaci v čištěné vodě. Při gelové chromatografii bylo docíleno vyšších hodnot EE při 

použití Sephadexu® G-75 jako stacionární fáze než v případě Sephadexu® G-100. V koloně 

plněné Sephadexem® G-100 došlo k velikostně selektivní separaci částic. Naopak silikagel se 

projevil jako nevhodná stacionární fáze. Jako nejvýhodnější purifikační metoda se tak pro PLGA 

5/5 nanočástice stabilizované 0,1% Pluronicem® F-127 jeví centrifugace při použití čištěné vody 

jako redispergačního média, neboť tímto způsobem bylo docíleno nejvyšší hodnoty EE, 

purifikované nanočástice vykazovaly nejužší distribuci velikosti částic (PDI = 0,050) a purifikační 

proces centrifugace trval nejkratší čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

9. POUŽITÉ ZKRATKY 

ACN acetonitril 

CSSS cetylstearylsíran sodný 

CTAB cetyltrimethylamonium bromid, cetrimid bromid 

DL  drug loading (procentní podíl hmotnosti enkapsulované léčiva vzhledem 

k celkové hmotnosti) 

EE  enkapsulační efektivita (z anglického encapsulation efficiency) 

HLB hydrofilně-lipofilní rovnováha 

MWCO mezní hodnota molekulové hmotnosti  

PBS fyziologický roztok pufrovaný fosfátem 

PDI index polydisperzity 

PEG  polyethylenglykol 

PGA polyglykolová kyselina 

PLA  polymléčná kyselina 

PLGA poly(mléčná-co-glykolová) kyselina 

PLGA 5/5 poly(mléčná-co-glykolová) kyselina složená z monomerů kyseliny mléčné 

a kyseliny glykolové v poměru 50:50 

PVA polyvinylalkohol 

RES  retikuloendoteliální systém 

RY  výtěžnost polymeru (z anglického recovery yield) 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 
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